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FORMALL

Frá því að ísland fyrst bygðist, hefir þar veriö auðigt af þjóösögum

um álfa, tröll, aptrgöngur, og allskonar forneskjusögnum , sem glögt má
sjá af sögunum. þessar sagnir eru samgrónar hinum sönnu sögum, og

finnast hvaö mest í þeim sögum, sem beztar eru og sannoröastar ; svo

samgróin var sögn og saga í þær munclir. I Eyrbyggju er langr þáttr

um Fróöárunclr og um aptrgöngur þórólfs ; í Grettlu eru þættirnir um
Glám, tröllkonuna í Báröardal, og sagan um þórisdal. í Heiöarvígasögu

er mart um fyrirburði og sjónir; og clraumar og fyrirburöir boða stórtíöindi

ekki síör hjá hinum vitra höfuncli Njálu, en í hinum minsta söguþætti,

sem oflangt yröi alt upp að telja. Hvorartveggiu sögurnar hafa alist upp í

einu brjósti, eins og sambornar systr, hjátrúarsögurnar
,
og hinar sönnu

sögur, og báðar megu því með jöfnum rétti kallast þjóösögur, og hjátrúar-

sögurnar þeim mun fremr, sem hugsmíö og skáldskapr er undirstaöa

þeirra, og þær þrotna því aldrei meðan vit og ímyndan ekki brestr, en

ýngjast ávalt upp og bregðast í ymsa hami eptir sem tíöarandinn leikr á

ymsum áttum. Ef tíöarandinn er myrkr og hjátrúin röm, þá bera drauga-

sögur og galdrar yfirborð, en jafnskjótt og bráir aí', verða sögurnar mildari,

og álfasögur og inndæl æfintýri verða þá méir yrkisefni þjóðarinnar. En
bezt er þegar öllu bregðr fyrir og af öllu er nokkuð, þá eru þjóösög-

urnar eins og fagr og fjöllitr uppdráttr. A sama hátt eru og þjóðsög-

urnar með sínum blæ og einkenni í. landi hverju, eptir sem skapferli og

gáfnalag hverrar þjóðar er.

þaö var fyrst í oröi, aö kenna safn þetta viö forni'ræöi, en það varð

bráðum Ijóst, að það nafn átti ekki viö þetta safn í heilcl sinni
,
og breytti

því höf. nafninu og kallaöi þaö „þjóösögur og æfintýrL' 6 Mönnum* hættir

opt við, af því fornöldin er móðir vorra tíma, að eigna henni sem tíest það

sem gott er, allt sé þaðan komið munn frá munni og mann frá manni, og

síðari aldar menn hafi lítið annað gert,. en aö muna, og síöan að rita þaö,

sem geymst hafi frá hinni fornu öld, þjóösögurnar se og þannig undir komnar.

Fn menn gæta ekki þess, aö méðan þjóö er þjóö, og líf er líf, þá hveri'r

hiö gamla eðr skiptir litum og líkjum, en^nýtt kemr í staöinn, og sú

þjóö, sem ekkert gjörir annaö en muna, er réttr steingjörfíngr, og getr

varla talist í tölu lifenda. þjóösögur þessar bera þess ljósan vott, aö enn



er ekki komið svo á síðustu hlunna fyrir íslendíngum, og að feir kunna

ekki síör að skapa nýtt í skarð hins gamla, en aö muna mann frá manni.

það 'væri mjög íróðlegt, en til þess er ekki tóm á þessum stað, svo til

hlítar sé, aö skoða safn þetta, og bera saman þau litlu brot frá þjóðsög-

um, sem til er frá 17. öld vió þaö sem finst í þessu safni, og svo sögurnar

innbyröis eptir aldri sínum, og frá hvaöa tíma og öld hver saga sé, eptir

sem næst verör komist, og mætti leiöa af þeirri rannsókn mörg nýdæmi

um lif og afdríf þessara sagna á ymsum öldum. Menn barma sér opt yfir

því, að sagnalist sé aö deyja niðr í landinu, að sögurnar fækki á hverju

ári eptir sem gamalt fólk , karlar og kerlíngar, kveðja veröldina; er sá

barlómr mest á því bygðr, aö sögurnar sé fornfræði, sem ekki verði endr-

bætt, og hrörni eins og gamalt hús. Safn þetta mælir þessu í gegn; ef

vel er athugaö, eru hinar fornustu sögur opt þær sem eflru yngstar, og

sagt að hafi orðiö í minni þeirra manna sem nú lifa* Fornaldarhugr sá,

sem enn litír meö Islendínguni , er þaö sem gefr sögunum svip sinn, en

ekki elli sögunnar. Eg hefi það fyrir satt, aö þó til væri fullkomiö sögu-

safn frá 17. öld, þá mundi það fara íjarri aö það yrði auðugra en safn

irá þessari öld, nema ef vera skyldi í göldrum og særíngum, og því síðr

mundi safn frá 10. öld, og svo koll af kolli, auðigra en hinna síöari alda;

-og þetta kemr af því, aö þjóösögurnar eru engin fornfræði í hinni vana-

legu þýðíngu þessa orðs, er gejmist öld frá öld, óbreyttar að öðru, nerna

aö þær eyðist og fækki. I>ær eru fornar í anda en nýjar aö smíð ; hinar

gömlu sögur hrörna og líöa undir lok, en í staöinn koma upp nýir inenn,

og nýjar sögur, sem skáldahugr þjóöarinnar leiöir æ fram nýjar. Trúin

og sá andi sem sögurnar skapar, er ávalt af gömlu bergi brotin, en hjúpr-

inn, sem þær eru í klæddar, er frá ymsum öldum, og skipta sögurnar hömum
öld írá öld. Hverr þáttr í bók þessari ber merki um þessi hamskipti

sagnanna, og hvernig þær koma fram endrbornar öld frá öld. það nægir,

aö benda aö eins á nokkur íá dæmi |n>,ssu til sönnunar. Ljósast er þetta
r

við galdrasögur, því þær eru fiestar biindnar viö vissa menh. A 17. öld

þektu menn að vísu fleiri sögur um sira Hálfdan í Felli en nú, og hann

og svo sira l>orkell Guöbjartsson vóru höfuðinenn í galdrasögum á þeirri

öld. Nú eru þeir settir skör lægra, en l»á cru aörir komnir í þeirra stað,

sira Eir/.kf- í Vogsósum suunanlands, en þormóör í Gvendareyjum vestan-

lands, og þessir menn vóru varla fæddir þegar Olafr gamli ritaði sínar

sögur, á 17. ökl, sem síðan verör getið. \m' sem Olafr talar um harð-

fjötur og eigriar þær sögur sira Ilálfdani, þá eigna nú sögurnar iiest þess-

konar sira Eiríki. Er þaö sttttt yíir sögu að fara, að fullr helmíngr af

galdrainamia sögunum er um menn, sem lifaö hafa eptir tíð Olafs

ganila, og ílestar frá 18. öld. Á 17. öld aptr á mót vóru íiestar slíkar

sögur um ménn sem köföu lifaö á 15. eör 10. öld, og Olafr tóni einn

irá J4. öld, og svo mun hafa gengiö koll af kolli, ef menn heíöi safn'írá



FOHMÁLI VII

hverri öld , alt fram á söguöld vora. Um Sæmund fróöa er oss mjög

grimr á, að sögurnar um haim sé ekki ýkjagamlar. Sögurnar bera þann

blæ, að vera úr sömu smiöju og um sira Hálfdan, enda er Sæmundr tal-
r

inn skólabróöir hans. Olafr gamli nefnir ekki Sæmund ítþá veru, ekki

heldr Björn á Skarösá né Jón lærði, jþaö mér sé kunuigt. En í enda 17.

aldar eru komnar upp inargar sögur um hann. Hér verör aö gæta þess,

aö á fyrra hluta 17. aldar vissu menn fátt um Sæmund, nema sagan um
skólaveru hans í Jóns sögu helga var snemma kunn. En þá kom enn

engum til hugar, aö eigna Sæmundi goöa- eör Völsúngakviöurnar. En eptir

áriö 1643, aö Brynjúlfr biskup hafði gefið kviðum þessum nafn og höfiuid,

þá var nafn Sæmundar í hvers manns munni, og ef menu gæta þess, hvað

þjóösögur skapast skjótt, ef skálda andann ekki brestr hjá þjóöinni, þá

eru það engar öfgar, þó um aldamótin 1700 væri svo margar sögur um
sira Sæmund, og hann settr í íiokk með sira Hálfdani og Straumfjaröar-

Höllu; slíkar sögur skapast enn í dag á minna en maimsaldri, og enda í

lifandi lífi manna. Jón Olafsson frá Grunnavík kunni ekki fáar * sögur um
Skottur og sendíngar, sem sendar vóru Páli Vidalín; sira Gunnar Pálsson,

sem þó var prúör maðr í lund, gat þó ekki viö því séö, aö hann var

eptir dauðann settr í galdramanna töki líkt því sem í fyrri tíð var siðr,

aö setja menn í helgra manna tölu, og Islendíngar hafa á öllum öldum láriö

svo með heldri menn sína, og veit enginn hvað liggr fyrir þeim sem nú

eru uppi í þjóösögusafni komandi aldar. Höfundr þessa safns heíir því

ekki þókst geta fellt úr sögur um nú lifandi menn, því þá hefði og mátt

fella burt sögur um feör og afa þeirra, sem nú eru uppi, en þá heföi safn

þetta ekki sýnt sem vera ætti hamskipti sagnarma á ymsum tímum, og

hugsmíð þjóöarinnar í sagnasmíð sinni alt fram á þenna dag. Af draugum

og aptrgönguin hefði safn þetta orðiö örþrota, ef ekki heföi mátt nefna

neitt, nema þaö, sem var 100 ára eöa þaðan af eldra, og íiestar beztu

sögurnar eru úr tíö nú lifandi manna eör næstu kynslóö á undan. Hefir

höfLindrinn því gjört öllum jafnt undir höíði, lifandi mönnum og dauöum,

og ekki fundið sér skylt aö veitast heldr aö hinum dauöu, sem ekki geta

af sér hrundiö ef ranghermt er, og hefir höf. treyst því, aö öllum þyki

gaman að lesa þetta sem gjörzt að verör, svo safn þetta veröi sein fyllst

fram á þann dag, sem nú stendr yfir.

Um álfa sögurnar má engu síör segja hiö sama. Mikill fjöldi þeirra

er eptir sögn og sýn manna, sem enn lifa, og\ Álía-Árni sem er höfuð-

maör í þeim sögum, lifði á miðri 18. öld, en svipr sagnanna er þó ávalt

hinn sami, sem finst í elztu ritum frá fornöld; þannig lifir fornt og úngt

einu lífi aö kalla má í sögnum þessum ;. hiö bezta af hinu gamla hefir opt

geymst, ef ekki óbreytt, þá endrborió í öörum og nýjum sögum.

Hvergi eru hinar íslenzku þjóðsögur svo óþrjótandi, sem í æfintýrunum,

og eru sögur þessar sumar hverjar að efni ýkja gamlar. Sverrir kónúngr
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minnist á stjúpmæðrasögur
,

og svo Oddr múnkr í íormála Olaís sögu

Tryggvasonar. Slíkar sögur þekkir enn hvert barn á Islandi, og flestir

munu muna til þess, hvaö sólgnir þeir vóru þegar þeir vóru börn, í feær

sögur sem byrja á því, aö „einu sinni var kóngr og drottníng í ríki sínu

og karl og kerlíngí garðshorni;" og um karlssoninn, sem aö lokum eignaðist

hina fögru kóngsdóttur heima í kóngsríkinu, og kóngsbörn í álögum, eðr

um kúnaí koti kails, og talsháttinn sem þaðan mun vera dreginn, að saman

skuli fara karl og kýr. Af slíkum sögum og tvílíkum mætti fylla heila

bók, og yrði þó aö vonum altlrei tæmt, og er það sem prentað er í þessu

safni, ekki nema lítið sýnishorn af því sem til er. þó eru margar af þess-

um sögum liðnar undir lok, sem ráða má af kvæðum, sem á fyrri öldum

hafa verið ort út af æfintýrum, og sem hafa geymst, en sagan er töpuð,

svo sem Hyndluljóð og fleiri slík.

Af t>ví nú að þjóðsögur og öll hjátrú hefir uppruna sinn í forneskju í

hinni heiönu öld, þá áttu t>ær ymsu láni aö fagna eptir aö kristnin var

leidd í lög. þegar í heiðni er þess getiö að seiðr, galdr og forneskja

þótti glæpr, sem lögin hegndu harðlega, og var þá tíðast aö leinja seið-

konur grjóti í hel, og stundum er getið um galdrabrennur. þetta var nú á

10. öld; síðar á 11 og 12. er þessa síðr getiö eðr alls ekki, eptir sem

lögin urðu betri og siðir manna mildari en í heiðni. En eptir að landið

var kristið orðiö, létu prestar sér hugleikið, að nema burt alt sem kostr

var af hinum forna sið. þó kvað minna að þessu á íslandi en á nokkru

öðru bygðu landi, og það er í frásögur fært, að Jón biskup Ögmundsson

bannaði að nefna dagana eptir heiðnum goðum, og að hafa yíir ósiðleg

danskvæði og mansöngva; og eptir langa raun varö svo, aö menn tóku upp

ný daganöfn, en ekki sá þó högg á vatni; menn kendu börn sín jafnt sem

áðr viö þór eðr heiðnar dísir, og þau nöfn þykja enn í dag, meö réttu,

allra nafna fegrst. Skáldin ortu meö heiðnum kenníngum, jafnt prestar sein

leikir menn, alla 12. og 13. öld, því goðasögurnar og fornsögurnar vóru

undirrót skáldskaparins
, og annaðhvort varö því að hætta aö yrkja, eör

halda uppteknum kvee&ahætti. Snorri Sturluson ritaöi Eddu á 13. öld,

og kuimu menn þá enn vel og sögulega aö segja af feröum þórs og öðru,

sem lesa má í þeirri bók, og öll sagnarit vor frá 12. og 13. öld bera

þess Ijósan vott, aö þjóösögurnar lifðu alla þá stund bezta lífi, þó enginn

tæki sér þá fyrir að safna þeim sér, og varð l>ví Jón biskup Ögmundsson

helgr fyrir lítið.

Fyrst á 14. öld hófst harðari mótspyrna mót þjóðlegum fornfræðuiu

og Þjóðsögum, en náöi t>ó íyrst þroska á 15. öld, og olli því oi'rvald

klerkdómsins , sern þá fór í hönd og hnignandi upplýsíng hjá almenníngi,

og þessu hélt fram yfir siðabótina. Á tessum tímum mun fátt hafa veriö

gjört til aö halda slíkum fræðum á lopt; þó má nefna það eitt, að menn
sneru þá í Ijóð sumum fögrum æfintýrum og álfasögum, og haía kvæðin
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haldist, en flestar þær sögur eru glataöar. þessi kvæði eru Kötludraumr, 1

Hyndluljóð, Snjárskvæði, Vambarljóð, þóroljóð, Bryngeröarkvæöi, Gullkárs-

ljóð, KrÍDgiInefjukvæði, Ljúfiíngsljóð. Héðan mun £»að komið, — nieð því öll

þessi kvæöi eru með kviðuhætti, sem fornyröalag heitir öðru nafni, — aö

sá bragarháttr er kallaðr Ljúíiíngslag, af því menn hafa tíðkað aö snúa

álfasögum í )jóö meö því lagi.

Af rúnuni eðr ristíngum er ekki heldr mart til á bókfelli , er verið

geti frá þessum öldum
; þó eru til í safni Arna Magnússonar Nr. 687 4t0 tvö

skinnblöð með galdrastöfum og uppdrættir þeirra og þessi rúnanöfn: mál-

rúnir með skýríngum og mynd stafanna, og því næst galdrastafir og þessi

riínanöfn 2
: grænlenzkar rúnar, mannrúnar, haugrúnar, belgrúnar, fiskrúnar,

svínsrúnar, 3 gandrúnar, ísrúnar, tjaldrúnar, val . . . rúnar, 4 stálrúnar,

skiprúnar, bjórrúnar, knífrúnar, og enn nokkrar nafnlausar rúnir. þessi

blöð eru frá 15. heldr en 14. öld. Enn eru í safni Árna 434. d. 12mo 8

smáblöð um galdra með uppdráttum, helzt þess efnis að finna sagnarancla.

Að vísu mun nú fleira þess kyns hafa verið til, sem liggr til grundvallar

fyrir rúnaritum frá 17. öld sem síðar mun verða getið.

þess má enn geta, að eptir Jóní biskupi Halldórssyni hefir á miðri 14.

öld verið ritað mikið safn af æfintýrum , sem finnst á skinni i safui Árna

Magnússonar, 5 en ttest þau æfintýri eru af helgum mönnum, og öll útlend,

eptir sem eg hefi getaö séö. Má nefna söguria um Mors og um Absalon

erkibiskup. Kemur því það æfintýrasafn ekki við hinar íslenzku þjóðsögur.

Á þessuin öldum (15. og 16) voru þeir uppi sira þorkell í Laufási

og sira Hálfclan í Felli, sem svo miklar sögur gengu síðan af, og munu

hafa gengið þegar í lifanda lífi þeirra; má af því marka, aö lijátrúin

hefir þá ekki verið veik, sem von var til, á öld, sem svo var fákunnandi

í bóklegum efnum. En veraldlegr hagr landsmanna var þá með góðum

hætti, og ekki svo röm bjátrú, sem síðar á 17. öld. Biskupasögur sira Jóns

Egilssonar, sem ritaöar eru um aldamótin 1600, bera þessa vott. það er

auðsætt, að sira Jón hefir trúaö allskonar forynjum og fyrirburöum, en

hjátrú hans er þó hófsamleg og mild, líkt og hjá höfundum á fornsögum

vorum, Njálu eör Landnámu, en ber enn ekki ofstæki hinnar komandi

alclar.

1. þaö er varla efamál, aÖ sagan af Kötlu, eiiis og hún er níi sögö á Islandi, og

prentaÖ her (bls. 59—64), er tekin eptir kvæöinu; þar á nióti hetí eg heyrt sagÖa Vambar-

sugu, sein eg ætla aö ekki sö sögö eptir kvæöinu, og meö íslenzkum nöfnum og suinstaöar

betri en kvæöiö. Flestar hinar sögurnar, seni kveöiö var eptir, munu nú týndar í munni

manna.

2. Fyrsta rúnanafniö verör eltki lesiÖ.

3. 2 rúnauöfn veröa her ekki Iesín.

4. Verör ekki lesið.

5. Flest í AM. 62d og 657 «lto.
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I byrjun 17 aldar dundi yfir landið eín hin liaröasta ánauð, verzlun-
w

aránauðin. Hin þjóðlegu fræði sýna og þegar merkin. I staÖ hinna fjöl-

breyttu inndælu þjóösagna um tröll og álfa, sem prýða fornsögur vorar

og sagnir vorra tíina, varö nú drotnandi hin rainasta bjátrú í sinni verstu

niynd. Menn sem kallaðir vóru fræðimenn, og eitthvað betri heföi getaö

lagt á gjörva hönd, stunduðu galdra ristíngar og særíngar, og hugöust með

því munclu ráða lögum og lofum í náttúrunni, en alþýöu stóö ógn af þess-

um mönnum, og klerkar og yfirvöld ofsóktu þá, og galdrabrennur fóru

nú að tíökast, mest þó eptir 1630, og uröu alþíngi þeirrar aldar til ó-

frægðar. þó ber þess aö gæta , að þessi galdra - og brennuöld kom til

Islands frá útlöridum, og varð hún á Islandi hvorki svo skæð né langvinn

sem víða erlendis. En hún var þó fullill; menn sáu sjónir og leiöslur, og

skáld þeirrar aldar áttu jafnannríkt með að kveða Englabrynjur og Fjanda-

fælur, 1 og allskonar særíngaljóð og varnir mót ásóknum djöfulsins, sem

nú eigu skáld vor að kveöa erfiljóö og lof um dauöa menn. Mesti fjöldi

af slíkum særíngaljóðum firist nú t. d. í sai'ni Árna Magnússonar 152 8°,

og 738 4 t0 er dróttkvæðr fimtán vísna ítokkr mjög andheitr. Margir

klerkar rituðu og á móti galdri, svo sem sira Guðmundr Einarsson á

Staðastaö ,,um velar og brögð djöfulsins" (1627); hann ritaði og á móti

Fjandafælu. Sira Sigurör Torfason ritaði (1655) stutt ágrip „um galdra-

konstir og þeirra verkanir" (AM. GÍJ7 4 t0
), og enn fleiri. Ef vindr kom úr

lopti eðr kýr varö sjúk á bási, var þaö kent særíngum og göldrum og

leiddi þar af langar rannsóknir. Lærðir menn rituöu og í mót galdri. En

hin þjóðlega sagnafræði, sem síðar vaknaði á þessari öld, ásamt vaxandi

mentun, sem leiddi smám saman af siöabótinni, olli þó því , að ofrmegn

hjátrúarinnar fór hjaðnandi, og fornfræðin tók vísindalegri stefnu.

En af því þessi öld er svo merkileg fyrir þá skuld, að þá tókst upp

aptr sagnaskript og bókvísi á íslandi, þá íntinum vér í fám orðum

geta þess, sem á þessari öld og síöan hefir verið unniö að þjóösöguin og

hvað vér vitum helzt skrásett um þessi efni, svo menn síðan geti borið

það saman við safn vorrar aldar. En um þetta hefir áðr verið fátt ritað.

þá er og , að segja helztu æfiatriði og telja helztu rit þeirra manna, sem

koma við þetta mál.

Hér er þá fyrstan aö telja Jón Guðmundsson, sem ýmist er kallaðr

„málariu ,,tannsmiðr
tc eða „lærði u og er hann svo sem öndvegishöldr

þessarar aldar í forneskju og hjátrú. Flestir hiuir fyrri menn unna hon-

um sannmælis, að hann hafi verið fjölfróör, en um siði'erði hans og hætti

eru deildari sögur. Jón reetor þorláksson fer í ritgjörö einni nokkuð

ómildum orðum um mannorð hans. 2 Víst ætlum vér, að hann hafi

1. Víst 2 kvæöi með pví nafni eru til.

2) Kye koiigel. Sami. 1275 fol., „ncficio an vel vilæ inculpatæ, vel farnæ illibatæ, sed

ingenio excellenti etc.
u



FORMÁLI XI

verið blendiim í lund, þess bera rit hans vitni: heiptugr í skapi, sérvitr

og fullr hjátrúar, og pápiskr í trú, sem mjög eimdi eptir á þekn

tíðuin, og trúði á Máríu, og þótti ófagr hihn nýi siðr, sem hann opt

getr um í ritum sínum og kvæðum. En um lærdóm hans er þaö sannast

aó segja, að J?ó hann sé blendinn, þá hafa fáir þá veriö svo fjölfróöir sem

hann og víölesnir. Hann hefir skilið nokkuö í þýsku, og ekki veriö alls

ókunnr Latínumáli, og í náttúrusögu Islands er hans rit þaö eina að kalla

má, sem til er frá þeirri öld, og i>aö mun vera íyrir þá sök aö þormóör

Torfason kallaöi hann Plinius Islandicus. 1 Hann var og manna hagastr á

rit og uppdrátt, og var fyrir það kallaör málari af alþýðu marma. — Ætt

sína telr Jón þannig tvisvar í ritum sínum : Jón Guömundsson, Hákonarsonar,
r

þormóöarsonar , en móöir þormóðar var Guörún Olafsdóttir hvalfangara í

Æöey, sem hann segir aö veriö hafi uppi um daga Björns Einarssonar Jórsala-

fara. Jón orti æfidrápu sína, er hann kallaöi „Fjölmóð"
;
fjölmóðr er fugls-

heiti, og er allra fugla rninstr og lítilsigldastr
,

og er því kallað Fjöl-

móðarvíl, ef menn fjargviðrast út af litlu efni. Jón lærði bar Fjölmóö í inn-

sigli sínu. Fjölrnóðr er orktr meö kviöuhætti og byrjar svo:

„Faðir himneskur

meö frægum sigri

og peim signaða

sannleiksanda

:

mig styði, styrki,

stoði og hugsvali*

og á böli öllu

bætr vinni.
4t

Fyrstu 20 erindi kvæöisins (1— 20) eru forspjall eðr formáli, en

21—246 er, kviðan sjálf, og éndar í miðju kafi í 246 er. í því handriti

sem vér pekkjurn fyllst.
2 Fjölmóö má vel kalla aldarhátt fyrri hluta 17.

aldar og hiunar römmu hjátrúar, senr þá drotnaði, og ásakar Jón þar

fjandmenn sína, aö þeir hafi ofsókt sig svo meö galdri, — hanrr minnist

þess varla, aö þeir hafi ofsókt sig fyrir galdr — aö jöröirr hafi ætlaö

aö sökkva undir sér og sínu hyski. Helztu atvik æfi Jóns eptir Fjölmóöi

og ritunr hans öðrum, eru pessi: Hann var fæddr 1574 í Ofeigsfiröi á

Hornströnduim Segir hann rrú langt skeiö af aptrgöngum, sem hann hafi

átt viö, fyrst um Bárö nókkurn, sem varð föður haus að bana með fjölkýngi

(um 1600). Síðan reisti Jón bú í Stóra-Fjaróarhorrri í Kollafiröi (1601)

og scgir hann í einni ritgjörö sinni álfasögu, serrr gjört hafi á þeim bæ. ;!

Vetrinn 1607 var hann í JBjarneyjum á Breiöafiröi; getr hann þess, að

þar hafi þann vetr sést sjódýr, sem enginn þekti, nema hantí, A jólum

1. Sjá Suorra-Kddu Jóns Olafssoinir úr Gruunavík bls. 13GG, 1487.

2. Handrit þorvaldar Sivertseus í llrappsey.

3. öjá bls. 104r-Ö.
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1610 eðr 1611 var hann í Olafseyjum fyrir Skarðsströnd
,

og segist

hann í Fjölmóði hafa átt þar við aptrgöngu, sem hann eignar völdum

Geirmundar heljarskinns. Vetri síðar var uppi hinn nafnkunni Snæfjalla-

draugr (1611 — 1612); 1 var þorleifr skáld þórðarson (Galdraleifi)
2

sóttr til að kveöa niðr drauginn, úr því aö alt gekk úr hófi með grjót-

kast og annan ófögnuð, og lijálpuðust þeir báðir að t>essu verki þorleiír

og Jón. Jón orti i>á kvæðið ,,Fjandafælu,u (1611) „Jesú dauða, clreyra og

pín og Snjáfjallavísur hinar síðari: „Far niðr fýla" (1612) og einn

sálm „umbót" eðr „Friðarhuggan
,

u sama ár begar björninn var unninn.

þessi kvæði finnast öll í hinu íslenzka handritasafni í Stokkhólmi Nr. 17 8 V0
.

— Eptir þessa galdrasennu afstaðna komst Jón í hraknínga sína fyrir það

hann hafði slegist í lið með hinum spánsku víkíngum (1613— 15). Eptir

að Ari í Ögri hafði drepið niðr víkínga þessa var Jón hrakinn að vestan,

og var nú nokkra vetr hjá Steindóri bónda Gíslasyni á Stapa. Segir

Jón mart í Fjölmóði frá kyngjum þeim, og göldrúm, sem Ari í Ögri hafi

gjört að sér að vestan, svo jörðin gekk bylgjum undir honum, og var þessi

galdr svo magnaðr, að Jón mátti ekki koma á sjó fyrir draugum og

sendíngum. Var honum nú stefnt til alþíngis, en Guðbrandr biskup, sem

hann í Krukkspá kallar Goðbrand, skaut líknar hendi yfir hann. Enn segist

Jón hafa mætt á Stapa galclra undrum af „Orrni illa
u sem hann og kallar

„Galdra-Orm, u og líkast er sarni maðr sem Ormr á Knerri, en hefir l>á

verið gamall maðr; 3 segir Jón, að Ormr hafi meðgengið opt í samsæti,

að hann hafi gefist Satan til að sökkva húsi Jóns rneð konu og börnum, og

loksins hafi Ormr ætlað að brenna sig inni
,

þegar kölski ekki vildi duga,

og hafi þá þrysvar lostið leiptri í þann hluta hússins, sem Jón svaf undir.

þaðan flæktist nú Jón suðr á Akranes (1627); en nú andaðist Guðbrandr

biskup, og skaut nú Arni Gíslason á Ytra-Hólmi, sem síðan varð lögmaðr,

skjóli yfir hann. En nú kómu önnur ekki minni ódærni yfir Jón læröa og

ofsóknir af Ólafi Pétrssyni, sem hann kallar „Náttítlf,
u en Ólafr Pétrs-

son var þessi ár í höfuðsmanns staö; segir Jón, aö Ólafr hafi viljað fyrir-

fara sér og öllu sínu hyski; og að þetta hafi ekki verið einleikið né ijöl-

kyngislaust má ráða af 229. er. í Fjölmóði:

„Geigsendíng

og galdraflugur

einatt ráfuðu,

að Ytra-IIólmi,

r. Sjá bls. 260-62.

2. Sjá bls. 520-523.

3. Haxm kvaÖ sjúlí'r um sig:

„Eiigiim er verri

eu Ormr á Kuerri,u
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teikn á túngli

og tveir jaröskjálptar

var og fleira mart

yfir fogetans garöi.
u

Jón lærði segir, a6 „Náttúlfr" liafi viljaö flytja biskupstólinn suör

aÖ Bessastööum, og kennir honum og göldrum hans, aö þeir Oddr biskup

og Gísli lögmaðr Hákonarson önduöust svo bráðlega, hvor á fætr öörum.

Endar Jón loksins raunabálk sinn meö því , aÖ átti aö dæma hann út-

lægan fyrir galdrameöferö
;
segir þÖ, aÖ ekkert hafi hjá sér fundist nema

,,læknispúnktar löngu skrifaðir." Sumariö 1636 fór Jón utan, og var í

Kaupmannahöfn vetrinn 1637. Ári áör haföi Oli Worm látiö prenta

„Literatura Kunica" en haföi enn óprentað „Lexicon Runicum" sira

Magnúsar Olafssonar í Laufási; var því Jón lærði mesta happasendíng

fyrir hann, og friðaði hann fyrir honum. þegar Jón var aptr kominn

til íslands og Brynjólfr varð biskup (1639) linti loksins þessum hrakníng-

um; skaut biskup skjólshendi yfir Jón, og lifði hann nú hin sfðustu 10 ár

æfi sinnar austr í Múlasýslu í Útmanna hrepp. Á þessum 10 árum

(1640—50) ritaði hann margar ritgjöröir, sem nú skal greina.

Arið 1641 ritaði Jón lærði ritgjörö um Snorra-Eddu, sem finst í hinu

íslenzka handritasafni í Stokkhólmi No. 38 fol. Af því ritgjörð þessi er

ekki hagnýtt í þessu safni, munum vér geta þess hins helzta, sem þar

segir um álfa og hjátrú, en þaö er þó næsta fátt. Álfar segir höf. sé

þrídeildir, er fyrsta kyn þeirra, sem býr í eða undir jöröunni í Undir-

heimum; aðrir búa í sjó og heita marmennlar, en hinir þriðju í klettum

og hólum, og þeir heita Ljúfiíngar. Um sjóálfa segir hann sögu
,

eptir

sögn sira Jóns í Laufási: aö maðr nokkur fór til jólatíða, og átti leið

seint um kveldiö fram meö sjó; hann heyrði í helli fyrir ofan sig, glaum

og dansleik og gleði, og sá hann þá hvar lágu á ströndinni margir sela-

hamir; hann tók cinn, scm var íninstr, og brá honum milli klæða sér.

Þá varð ys og þys milli álfanna, og hverr tók sinn selsham og fór í sjóinn,

nema ein stúlka stóö eptir hamslaus og vildi grípa til hams síns, en náði

ekki
; gat svo maörinn handsamaö hana

,
og fór meö hana heim, og gipt-

ist henni, en ekki varð hún honum unnandi
;
bjugguþauþó saman í 12 ár,

og áttu tvö börn, son og dóttur. En alla þessa stund er það sagt, að

selr sást synda þar fyrir framan, en það var álfabóndi konunnar.

Loksins náði stúlkan aptr ham sínum meðan bóndinn var í burtu, hvarf,

og sást ekki síðan. Jón segir og þar um álfa, að þá vanti miðsnesiö, eða

^miöbrúna milli nasanna," sem hann kallar, og kemr þaö heim viö þaö,

að kvennmaðr vestfirzkr, sem énn lifir, segist hafa séð álfastrák, og lýsti

honum meö litum og einkennum, og sagði hann hefði ekki haft „nema

eina nösina," og er þetta sagt þeim til fróðleiks, sem kunna síðan aö sjá

álfa, en vita ckki deili eör einkenni á þeim — Jón talar þar og um
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loptanda, og segir aÖ vestrnlands hafi komiö ofan úr lopti strengr me&

akkeri, og oröiö fastr undir kirkjustétt; kom þá ofan maðr, að losa

festina, og fölnaöi þegar menn komu við hann.

Á 70. aldrsári 1644 ritaði Jón „Tídfordrifu eÖur Dægradvöl, sem

sumir kalla. Frumrit Jóns lærða finst í safni Árna Magnússonar 727 4t0 1

og byrjar svo: „Tidfordrif eör lífcið annálskver, sitt af hvoru til sýnis

viljann að birta til samans teiknað af mér Jóni Guðmundssyni ætatis 70
;

anno Domini 1644. — Virðulegum heiðrsherra meistara Brynjólfi Sveins-

syni biskupi að Skálholti, óskar sá aumi stafkarl Jón Guðmundsson í

undirgefni mínum hjálparmanni og herra alls góðs unnandi" . . . og er undir-

skrifað: „Jón karl Guðmundsson í Gagnstaðarhjáleigu í Fljótsdalshéraöi

endaði 1644 8. Maij.' 4

í þessu riti eru margir kaflar, mest þó sögulegt

og annálar. þar er þáttr ura kirknarán. „Kortmálu eöa „70 kortmáls-

hættiru í hendíngum og upphaf að

:

„klén kortmál,

kýmið bragarbrjál. u

Enn fremr mart um anda, steina o. s. fr.
,

dregið upp finngálkn og

enn mart fleira. En flest það er þó tekið eptir útlendum bókum og hjá-

trú um útlenda steina, eöa þá úr Hauksbók, en af íslenzkri fræöi og

hjátrú er fátt eðr ekkert, nema það lítið eitt, sem tilfært er í safni þessu.

HiÖ þriðja rit, sem með fullri vissu má eigna Jóni lærða, er Krukkspá,

sem mönnum er kunn. Frumrit hennar ætla eg sé í safni Árna 409 4 to

(þar eru 3 handrit Krukkspár og öll samhljóða) 2 og líkist það því, aö vera

eiginhandarrit Jóns, og byrjar svo: „Anno 1514 spáir Jón krukkr eina

jólanótt, að eptir herra Gísla kemr biskupinn Oddr hinn hái úr Aust-

fjörðum til biskups í Skálholt." Síðan er spáö mart um biskupa og tíöindi

um fyrri hluta 17. aldar t. d. „I annan tíma móti burtför Goðbrands kemr

svo mikill stormr af ofveöri , að musteriö skeröir aö jörðu, en um burtför

Odds hins háa brennr eldr í Skálholti . . . verra er þá enn áðr, því

engi má minnast Máríu minnar elskulegrar . . . Á dögum Odds* hins háa

verör einn mikilsháttar lögmaðr, sonarson Árna míns Gíslasonar (þ. e.

Gísli lögmaðr Hákonarson); hann deyr í vellystíngu sinni.
u Eptir Odd

háa kemr „Gísli, þann kalla margir gráan, hann ríkir í 9 (á að vera 6)

ár.
u Eptir „Gísla hinn æfistutta" kemr nú „Brandólfr rauði," þaö er

Brynjólfr biskup, og er miklum lofsorðum farið um hann; en nú skeikar

spáin, og segir, að hann verði ekki gamall „íslandi (er) mikill skaöi þegar

Brandólfr fer til guðs, Jón á þar ekki með, því hann er þá í friði hjá

Maríu sinni,u og: „illa gretta sig íslendíngar þegar Brandólfr fer til guðs.
u

Spáin endar svo: „Anno 1523 áþví ári sem Jón hvíldist á hans kerlíngardag,

haföi hjá honum verið sá maðr, sem kallaðr var Oddr kokk, þá haföi hann

1. A. M. 200 8° er og handrit aí' Tidfordrif.

2t Eitt er enn í Stokkliólmi 38. fol. og er samhljóóa.
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sagt aÖ Vestmannaeyjar mundi óbygöar saldr ræníngja og hafnarleysis, enda

er þá mál aö hætta, því þá verðr síðasta Hvolsbrenna í allra manna

minni, sem þá eru og mun sýna þá mörgum hræöileg eptirdæmi. Sæll

er Jón þá í þann tíma. Endh\u Og síðan niðrlag: „Endir á spásagnar-

þætti Jóns krukks, og mun hann víst hafa meiri og fleiri spáfarir í

frammi látið þó hér sé eigi skráðar, því hér er ei nema 10 ára upptök

spádómsins, en þar fyrir getur einskis, og eigi spáir hann, nema að eins

ótæptir um Hólastiptis herra eör biskupa ; á dögum herra þbrláks Skúla-

sonar: þetta til gamans gjört.ul Af þessum síðustu orðum er það

auðsætt, að spáin er gjörð til leiks og að gamni sínu um 1640 eðr

skömmu síðar. En síðan hafa menn aukið viö hana, og kalla menn nú í

daglegu tali flestar slíkar spásagnir Krukkspá.

Um þetta leyti mun og Jón lærði hafa ritað ritgjörÖ sína „umhuldu-

pláz og heimuglega dali áíslandi, u sem finst í hinu íslenzka handritasafti i

í Stokkhólmi 64 fol. II (bls. 81 — 100); þetta er hið fyrsta sögusafn líkt því,

sem vér köllum nú útilegumanna sögur, um Odáðahraun og þórisdal.

þessar sögur sem eru 4 að tölu verða síöan prentaöar meö útilegumanna-

sögum. Onnur stutt ritgjörð sama efnis finst á sömu bók, sem og mun
vera eptir Jón lærða: „Lítið ágrip um hulin plátz og yfirskygða dali

á íslandi; u Áradal nefnir Jón þar fremstan, og hefir hann ort um þann dal

eitt kvæði, sem enn er til og Áradalsbragr heitir, og þykir oss líkast, að

hann hafi sjálfr búið til nafnið. Ódáðahraun finst fyrst nefnt í vísunni:

„Biskups hefi eg beðið með raun'f frá byrjun 17 aldar og sýnir það, að

þær sögur eru allgamlar, en mest munu þær þó hafa aukist eptir að

sagnir um þórisdal, og landvættaleikir undir Skjaldbreið urðu kunnar af

Grettlu og Báröarsögu, og munu þessar sögur vera sprottnar af slíkum

fornum sögnum.

í hinu ísl. handritasafni í Stokkhólmi 64 fol. (bls l.ff.) er enn ritgjörö

eptir Jón læröa, er kallast: „Skrif Jón Guömundssonar málara um Island

hiö góða" ásamt annál um ísland og Grænland. þessi ritgjörð er rituö

austr í Múlasýslu ár 1644, líklega þó síöar en Tidfordrif, því Jón hefir

skotið hér inn greinum þaðan. í þessari ritgjörð finst ekki fátt um álfa.

Um álfakveðskap segir höf. að skáldspararvísur hafi títt heyrst í jörðu

kveönar „og af Ljúflíngum margopt til skemtunar viö tönn súngiö eör

kveöiö, og í bland annars þettau :

r

„Ut er hún við eyjar blár,

eg er seztr að Dröngum,

blóminn fagr kvenna klár,

kalla eg til hennar löngum. u2

1. Sjá bls. 438 athgr. 2.

2. Sbr. kvæöi Eggerts Ólafssonar. bls. 116.
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„Veldur það vökunum, *

é

vart gekk í ker: 1

stytti eg með stökunum

stundirnar mér."

Úr Huldumannalögum segir Jón það eitt atvik, að ef ríkisstúlka legst

heima með ótignum auðviröismanni, þá er það lög álfa, að hún skal halda

honum, en missa mundinn.

Um álfa bækr eör „álfrúniru segir hann (bls. 50) að þeir sem svo

eru ramskygnir, að þeir sjá gegnum holt og liæðir „kynni að sjá letr á

Ljúflínga eðr Alfheimabókum , sem álfrúnir kallast, en öðrum óskygnum

sýnist hvítt óskrifað perment, öllum þó ólesandi viö dags eðr sólarljós,

utan við skugga, skýlu eör mánaskin. En fróöir menn hafa dæmt þeirra

skript líkasta þeim gömlu írsku bókum, meö þeirra gullstöfum og fegrstu

farfa, smáverki utan og innan fáðir." Um triiarbrögö ljúflínga segir hann,

aö slíkar bækr sem Trojumannasögur lesi þeir sem vér bibliuna, en bibli-

una lesi þeir sér til skemtunar líkt og vér lesum Trojumanna eör Róm-
verjasögur. Alfar hafa ekki ódauðlega sál sem menskir menn, }>ví þreyja

þeir opt samlíf við menn til að öðlast ódauðlega manns sál. Færir nú Jón

mörg dæmi til, að Ljúfiíngar haíi lifað hjúskapar lífi við menska menn,

fyrst um Móðar, er bjó í Öxlinni fyrir ofan Víöimýri í Skagafirði sunnan

til viö Vatnsskarð; hann átti 3 börn við dóttur bóndans frá Ásgeirs-

völlum; móöir hennar sótti hann ætíö til að sitja yfir henni og hafa til

skírnar. Um Jiann eru rímur. Onnur saga er sú, að Bergþór bóndason

og Bergljót væna álfsdóttir bjuggu í' Vatnsdalshólum í Húnavatnsþíngi.

þrautir og mótgangr Bergþórs kom af því, „að hann hjó báðar hendr

álfsins, föður Bergljótar, sem hann rétti á móti honum, bjóöandi honum

af beztu alvöru inn til sín, en í ódæma fjúki. Sigurðr bóndi átti þá Hól á

fjalli; hann bjó 15 ár viö ljúfiíngsdóttur og átti börn viö henni, og haföi

hennar folk fyrir hjú. þar þoröi þá enginn að gista nema einn landseti

hansJón aö nafni; hann hafói fyr mist allt sitt fólk í plágunni. En þegar

Sigurör dó, hvarf allt það fólk.
u Jón talar og um menska menn , sem

gengiö hafi í hóla, svo sem Olafr tóni, sem áör var getið; segir hann,

að þaö sé máltæki, aö útskeifir menn sé bezt fallnir til þess að ganga í

hóla eðr kletta; eigi maðr þá að hafa kefli með nokkru á ristu fast í

knésbótum en talknsprota í hendi bryddan með eiri og skella honum á,

og hafa þar viö formála, „sein þeir mega vita er það iðka.u Álfar stunda

mjög að koma ofanjarðar til að sjá blessaða sólina, og skrýöast þá bezta

búníngi sínum. Jón segir, að það sé í mæli, aö stórir steinar, sem sjást

á heiðum eðr óbygðum, sé legsteinar tiginna huldumanna, svo að sólin

1. þ. e. kjör.
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geti skinið á þá. A Islandi eru tveir álfakonímgar, og sigla til skiptis sinn

hvort sumar til Noregs fyrir yfirkonúng sinn sem þar ríkir.

Merkust af því sem Jón hefir skrifað, er þó ritgjörð hans ,,um íslands

aðskiljanlegar nátturur,u sem er svo sem frumsmíð til íslenzkrar náttúru-

sögu. Ritgjörð þessi finst fyllst og bezt í hinu fyrgreindu handriti í Stokk-

hólmi Nr. 64 fol. meö hendi Jóns Eggertssonar og skrifuð um 1G80 líklega

eptir eiginhandarriti Jóns lærða; þessar ritgjörðir eru raunar tvennar: fyrst

stutt ritgjörðarkorn, bls. 61—-77, og heitir: ,,Ein stutt undirréttíng um
Islands aðskiljanlegar náttúrur. u þar er fyrst um málma, þáng, síöan um
íslandshaf og hvalakyn í Íslandshöfum. Síöan hefst aöalritgjörðin bls. 77

tf'. og heitir: ,,Annað skrif Jóns Gufmundssonar málara um hvalfiskakynin

í Grænlands og Islandshafi, sem menn hafa kynníng af;u fylgir nú

uppclráttr með hverjum hval
,
og er ritgjörð þessi einkarfróðleg. 1 Síðan

kemr þáttr um fiskakyn, og fylgja uppdrættir með, síðan kuðúnga-

kyn og skelfiska, og fjörukindr. þar næst um fuglakyn, einnig með

uppdráttum; 2 þá um flugur og orma, og síðast um vatnsorma. Svo sem

áframhald þessarar ritgjörðar er lækníngabók Jóns lærða, sem finst í sama

handriti: „Skrif Jóns Gúðmundssonar málara eðr tannsmíðs, af nokkrum

var og kallaðr Jón lærði, sakir hans margfróðlegleika, hljóðandi um þau
r

grös og jurtir, sem vaxa á Islandi, og þeirra dygðir og náttúrur. u þessa

ritgjörð hefir hann og ritað austr í Múlasýslu, og síðast, því hér fylgja

engir uppdrættir, og kennir hann um elli og handariöu, og sér sé ekki

hægt, að komast yfir grösin á vetrardag. í þessum áðr nefndu ritgjörðum,

sem eru visindalegastar af því, sem Jón lærði hefir ritaö, finst fátt, sem

berlega heyri til hjátrúar, eðr alþýðusögur. Eitt er þó sagan af Viðfinnu

Völufegri, sem hann segir frá þar sem hann talar um vogmerina, þvíVala drotn-

íng komst loks í þau álög aö veröa að vogmeri, en gullker hennar, sem

hún hafði sagnaranda í, skyldi verða að hinu fagra ígulkeri , en eitrkvik-

endi (!) það sem þar er innaní, og sem Jón kallar „alfrýið, u varð úr

sagnarandanum. Ritgjörð þessari finst snúið á dönsku í Thotts safni 954

fol., og nokkrar athugasemdir Jóns rectors þorkelssonar (Thorcillii) á latínu

yfir hana í Nye kgl. Saml. 1275 fol.

þessi eru rit Jóns lærða þau sem oss eru kunn, en auk þess hetír

hann kveðið mörg kvæöi; auk þeirra sem áör eru nefnd hefir hann ort

Ármannsrímur árið sem hann var í Kaupmannahöfn (1637). Hann hefir

ort „fuglakvæði 41 samanvið cða með þorleifi þórðarssyni, og 12 kappavísur

(Öld vo Gunnar gilda), Nye kgl. Saml. 1894 4 t0
. Ýms fleiri kvæði um vörn

1. Bls. 98—99 skýtr ritari bókarinnar Jón Eggertsson inn litlum £ætti af sjálfs

sins brjósti.

2. Af |>essari ritgjörö er og ágætt handrit , sem Jón SigurÖsson á, og er meS hendi

sira Snona á Húsafelli, og £ar finnast uppdrættir af fuglum, sem ekki finnast í Sth.

bandritinu.
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móti fjölkýngi munu og vera eptir hann. Hann hefir og ár 1647 á 73

ári aldrs síns gjört ágrip af Fabronii veraldarsögu (AM. 201 8° eigin

handarrit).

Um miðja 17 öld varð þó áíslandi nokkur breytíng til betra í sagna-

fræði og þekkíngu á sögu landsins. þángað til höfðu sögur landsins legið

lítt hirtar sín í hvorri skinnbók, og sín á hverju landshorni, sem lands-

menn sumir munu hafa haft beig af, sem galdrabókum , sem ekki gæti í

eldi brunnið. En á tuttugu eðr Kjátigi árum (c. 1640— 70) uröu nú

svo skjót umskipti með söguskript, að nú dréifðúst hinar helztu sögur út

um landið í pappírshandritum tugum saman, og hin ágæta fornöld landsins

rann upp fyrir sjónum manna líkt og landi lyptir upp úr sjó. Rit Arn-

gríms lærða, sem vóru rituð á latínu, höfðu iarið fyrir ofan garð og neðan

hjá flestum af alþýðu. en sögurnar sjálfar skildu allir, ef þeir gátu fengið

að lesa þær; og þó nú fornfræði 17. aldar og þekkfng á sögu landsins og

bókmentun væri mjög vanefna, og ófullkomin, þá skipti þó í tvo heima við

það sem áðr hafði verið, og færðist nú nokkuð líf í alla þjóðlega fræði,

og með þjóðsögurnar fór einsog mælt er, að opt njóta hjú góðra gesta;

það sem ritað var, var með vísindalegri blæ en rít Jóns lærða. En með
því að veraldlegr hagr landsins ávalt fór hnignandi, þá mátti taka litlum

framförum í andlegum efnum með því meiri þökkum, og þáð vísihdalíf í þjóð-

legum fornfræðum, sem héðan kviknaði, var síðan langa æíi hin eina huggun

landsmanna í raunum sínum og andstreymi, að horfa á blóma i'yrri alda

meðan öllu gekk hnignandi fyrir augum þeirra, og bera veraldarádeilur

þessarar aldar , bæði í kveðskap og sundrlausu máli Ijósastan vott urn

þenna huga.

Hér er þá næst að geta Björns á Skarðsá, en hans rit má kalla hinn

fyrsta vísi til þjóðlegrar fornfræði í ýmsum greinum. Björn var fæddr

sama ár og Jón lærði, og báðir rituðu mest í elii sinni, og Björn mest

um lög og skýríngar þeirra, annála, og annað slíkt

;

1 kemr fæst af því

við þjóðsögur eða hjátrú. þó verðr að geta hér einnar ritgjörðar hans um
rúnir, sem má kallast frumrit til flestra síöari ritgjöröa um þaö efni.

Ritgjörð þessi er samin árið 1642, og er ráðníng Brynhildarljóða (Sigrdrífu-

mála) einn hluti hennar, og gaf kvæði þetta höfundinum tilefni til að rita

um rúnir, en kvæðið þekti Björn þá aö eins eptir broti því, sem er í

Völsúngasögu. þessi ritgjörð Björns finst nú í ýmsum handritum stytt eör

aukin, en bezt er hún í hinu íslenzka handritasáfni í Stokkhólmi Nr. 38

fol., og mun hún þar rituð eptir frumriti Björns. Fyrirsögnin er: „Nokkuð

lííiö s amtak um rúnir, hvaöan þær sé, hverir þær hafi mest tíðkað, hvar

af sitt nafn hafi, um margfjölda þeirra, megn og krapt, ásamt ráðníngu

þeirra dimmu rúnaljóðaBrynhildar BuÖladóttur, með þvi fleira liér aö hnígr,

1. Rk Björns á Skarðsá eru gjörst talin upp af Finni Magnússyni í Grönl. hist.

Mind. I. 81.—83.
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bráðafangs uppteiknað til umbóta vitra manna á Skarðsá í Skagafirði

Anno 1642. B. J. S." (Björn Jónsson). Hcr er talinn upp fjöldi af

rúnanöfnum og stafrofum og fylgja myndir með. þessi ritgjörö Björns,

barst til Svíþjóöar meö íslendíngum á 17. öld; hygg eg, aö hún hafi

þar og orðiö grundvöHr fyrir ýmsu sem J?ar var síðan ritað um rúnir.

I hinu opt nefnda handriti Nr. 64 fol. finst hún og, en fellt úr allt

sem viðvíkr ráðníngu Brynhildarljóða, eu með ýmsum merkilegum viö-

aukum, sem annaðhvort er eptir ritara bókarinnar Jón Eggertsson eða

eptir Olaf gamla.

Olafr gamli hefir ritaÖ ritgjörð „um rúnakonstina/ 1 og kemr hún

rétt á eptir ritgjörð Björns f áðr nefndu handriti (64 fol.) ; hefir þessi

ritgjörð Olafs áðr verið lítt kunn, en er ]>ó merkileg, því hún er hið elzta

safn af galdramannasögum , sem til er á íslenzku. Olafr mun hafa verið

norðlenzkr, og ráðum vér það af því, að sögur hans eru flestar af Norðrlandi,

en um ætt hans eðr eðli vitum vér að svo stöddu ekkert, né nær hann

hafi lifað ; nema hvað ráða má af ritgjörðinni sjálfri, aö hann hafi lifað um
miðja 17. öld og verið nokkru ýngri en Björn á Skarðsá. Jón Eggerts-

son hefir flutt ritgjörðina með sér til Svíþjóðar, og hún svo ekki dreifst
9 9

út á Islandi. Fyrirsögnin er svo hljóðandi: „Skrif Olafs hins gamla, er

svo var nefndru og byrjar svo: „Margbevísað verðr af fróðra manna

bókum" o. s. fr. Segir Þar fyrst um þorleif jarlaskáld, Egil Skallagríms-

son, Brynhildi Buðladóttur. því næst víkr höfundrinn til galdramanna frá
r

seinni öldum á Islandi og segir sögur af þéim

:

1. Um Olaf tóna, 1 en þó örstutt, um Tónavör, sem kölski hafi reitt á

einni nótt úr blágrýtisurð. 2 Hann nefnir og jarðgöngur hans og hóla,

og deilur við Straumfjarðar-H()]lu. Er af öllu auösætt, að Vestfirzkar sögur

hafa verið Olafi lítt kunnar.

2. Um Saurbæjar-Odd eru nokkrar línur, en hann vakti upp uxa, sem

drepizt hafði meðan Oddr var á tíngi. Um þenna Odd vitum vér annars

ekkert. Fjölskrúðugri veröa sögurnar þegar kemr á Norðrland. þar er

H fyrst:
r

3. sira Hálfdan í Felli. Af honum segir Olafr greinilega 4 sögur.

Sú fyrsta, að hann gekk í Tindastól í hellismunna í Laxárdal, og kom út

á Keykjaströnd. Önnur saga er um l>að, að liann bar á gráum hesti, sem
Þó raunar var nennir, blautt torf í kirkjugarð á Felli. En að lokum sló

hann hestinn. Laust tá hestrinn skarð í kirkjugarðinn með aptrfótunum,

°8 hefir aldrei síöan tollaö í }>ví skarði. Lík saga er sögð hér bls. 518.

en þar ætlum vér að þó sé blandað sögum. — þriðja sagan er sú, að eitt

1. Olafr tóni þorlcifsson var af hinni fornu Beyldiólaætt
; ]iann mun hafa böiÖ á

Skarði á Skarbsströnd í lok 14. aidar. Hann druknaði á Ðýradag 1393 í Steinólfsdalsá

(sjá Flateyjarannál). Hann gaf Staðarhólskirkju halfar Bjarncyjar (sjá Vilkinsmáldaga).

2. Sjá bls. 513—5U.
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sinn, er hann bjó á fcöiiglabakka, og matskoitr var og ballæri, seiddi hann

fisk úr læstum hjalli bónda éins í Giímsey heim að bæjardyrum (sbr. bls.

518— 19.) — Hin fjórða sagan er allra merkust, og er efni hennar t»aö,

að eitt sinn, er margir gestir vóru hjá sira Hálfdani, en vantaði bæði mat

og mungát, rendi hann dorgarfæri niðr um rifu í pallinum og dró þar

upp hæng og bleikju; nú var t>á fenginn nógr matr, en mungátið vantaði;

t>á boraði hann í staf hússins, og rann þar þegar út bezta mungát, svo

allir urðu fulldruknir. Síðar í ritgjörð sinni segir Olafr enn aðra sögu sama

efhis um biskup nokkurn í Skálholti, að hann var á ferð, en legaðist við

eina á, og sló upp tjöldum, og vantaði mungát. En sveinn biskups, sem

Þar var , rak atgeirsstaf í jörðina, lét stafinn standa þar um hríð, boraði

síðan með nafri í stafinn, og rann þá út um boruna mungát, svo biskup

og hans menn urðu ölvaðir. En litlu síðar er biskup var heim kominn í

Skálholt, sendi hann bryta sinn í kjallara, að tappa sér gamlan lybskan

bjór, er hann átti þar á tunnu. En þegar brytinn kom til, var tunnan

galtóm. En þessi tunna var sú, sem sveininn biskups hafði seitt mungát

úr við ána forðum. þessar sögur líkjast mjög því sem Göthe kveðr um
Mephisto í Faust: þó mun þjóðsagan vera nákvæmari, er hún lætr bora í

stoð eðr staf, en ekki borð. Olafr endar nú að segja frá sira Hálfdani , en

segir þó, að ,,mart annað er konstsamt af honum að gréina, en sökum

margyrða ei hér innfærist.
u

4. Hinn fjórði galdramaðr er sira Jón á Svalbarði, en hann þjónaði

í;g kirkjunni á Glæsibæ, og reið hann grám hesti, sem var nennir, yfir

um fjöröinn og reiddi iátækan dreng fyrir aptan sig. i>ar af er talsháttr-

inn: nú skriflaöi á skötunni. (sbr. bls. 517, en er þar eignað sira Hálfdani.)

5. þar næst er sira þorkell í Laufási, og er sögð löng saga um viö-

skipti hans við Hólabiskup. Ætlaði biskup að sækja hann heim með ofríki

og taka hann fastan, en prestr gjörði honum ginníngar og sjónhverfíngar.
1

6. þá kemr um sira Jón í Laufási, en hann kvað ref heim í greipar

sér, en gaf honum síöan líf, og „enn fleiri frásagnir eru af honum, sem hér

eru eigi innfærðar," segir Olafr gamli.

7. Að síðustu eru 3 smásögur um einn prest, „hvern eg eigi nefni"

segir Ólafr. Hann fann með gaklri tvo þjófa, sem stoliö höfðu sauðum

hans. þriðja sagan er sú, aö menn urðu fastir á hestbaki, sem stoliö höföu

hestum hans, líkt og segir um sira Eirík í Vogsósum. „i^að kölluöu þeir

gömlu haröfj ö tur," segir Olafr. Síöan segir Olafr frá ýmsum atburðum

að finna þjóf: að reka flein í hússtoð þess er frá var stolið, kemr þá

verkr í auga þjófsins eðr það spríngr út; önnur aðferö er sú, aö rista

rúnir á kersbotn, hella vatni í kerið, og láta þar í gras nokkuö, þá kom

1. Jón Eggertseon, skrifari handritsins Nr. 64 íbl., fellir þá sögu hér út, fví hann

hafði áðr í hókinni ritaó þátt uni sira þorkel og eflaust tekiÖ j»að úr ritgjörb Olafs. I

64, fol. vantar \>6 upphaf ]nittarins.
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fram í vatnið mynd þess og yfirsýnd er stolið hafði. Enn er að rista

draumrúnir svo mann dreymi þjófinn. Síðan talar Olafr um jarðgöngur

og að fara í hóla til álfa; segist hafa lesið margt um það, en geti þó

ekki fullkomlega um það dæmt, segist hann því sleppa því elni. þá talar

hann um menn, sem hafi kunnað að ganga á sjónum sem á þurru landi.

,,það kölluðu feeir gömlu að troða marvaða" segirOlafr; „heyrst hefir, þeir

skyldu brúka þar til tálkn, og á rista, og undir sínum fótum hafa, þar

með eina lengju um sig binda af húð hvalfisks nokkurs. þeir mega vita

þar af gjörst er reyna 14
segir höfundrinn. þá er enn að láta þjóf villast.

Enn segir Olafr frá gandreið, um bláklæddan mann, sem reið yfir Islands-

haf og sagði tíöindi úr Svíþjóð og Danmörku, og styrjöld utanlands (þrjá-

tigi ára stríðið?). þá er sagau um biskupinn, sem áör er getið, og því

næst um róðrarmann á Vestljörðum, sem dró upp á öngli sínum blóðmörs-

kepp af bæ sem hann sá að rauk á í landi. Lýkr Olafr her ritgjörö sinni,

og segist þetta hafa uppteiknað til gamans svo þar af sannist um krapt

rúnanna; „en hvaö sá góði lesari vill þar um dæma gef eg honum sjálfum

að uinþenkja. ul
r

Hinn næsti maðr Olafi gamla, er safnaö hefir íslenzkum þjóösögum

og æfintýrum, var Arni Magnússon. Arni hafói að vísu slíkar sögur

í mestu óvirðíngu, og leggr ekki dulur á, að þær sé ómerkar báb-

iljur, eins og samboðiö var gáfnafari hans, því hann var lærör maör en

tortryggr, og fyrirleit allar sögur, sem ekki vóru sannar, hvað skáldlegar

sem vóru. Islendíngabók Ara var honum kærari en allt annað, sem á íslenzku

var ritað, en um Njálu talar hann á einum staö mjög óvægilega. En þó
honum nú þætti munnmæli og skröksögur ómerk, þá gat hann þó samt

ekki að ser gjört að safna nokkru einnig í þessa átt. Hann safnaði fyrstr

manna sögum um Sæmund fróöa, sem prentaöar eru í safni þessu. Hann

safnaði og nokkrum æfintýrum, eða lét safna, t. d. Mærþallarsögu, Brjáns-

sögu, Himinbjargarsögu o. s. fr. Hafa allar þessar sögur komið safni

þessu í beztu þarfir. þó hefir Arni kunnaö og heyrt getiö miklu fleiri

sagna, en hann hefir skrifa látið. I bréfi sínu til þormóðar ár 1690 2

getr Arni sögunnar um Gullbrá, sem búiö hafi í Hvammi áðr en Auðr

djúpauðga nam þar land. Arni Magnússon kom, sem kunnigt er, nætrgamall

í Hvamin, og ólst þar upp hjá sira Katli Jörundarsyni móðurföður sínum;

hefir hann þar heyrt þessa sögu. En nú hefir sira Jón þorleifsson, sem

1. Fyrr er stutt saga um sira Arna aó Látrum, eu hann skildi lirafusmál. A öörum

stað heh'r skrifarinu sett inn í ritgjörÖ Björns á Skarbsá litla grein um ^ær fjórar höfuÖ-

galdrabækr „af rúuum og kröptugu riti fuliar, sem lengi heíir merki til sést fram eptir

öldunum, sem svo kölluöust: Grænskinna, Gulskiuna, RauÖskinna, Silfra.
u Af |)essum

bókum höföu hinir fyrri galdramenn vísdóm sinn. Höf. segir j>ar og, aÖ sumir segi, „aö

einn stafr af mörgum rúnabókstöfum saman settr, hafi tíöum svo kröptugr fundist á kálf-

skinnsbókum ritaör, aö ei hafi í eldi kunnaö aö brenua. u

2. Kallske SamL 140 fol.

4



og var borinn og barnfæddr í Hvamini, sagt söguna eins og Mn er hér

rituð
1
(bls. 148—50). Árni nefnir og í sama bréfi söguna um Jóru í Jóru-

kleif, og segir, að allir menn á íslandi hafi þessar sögur fyrir sannar, þó

sannað verði, að þær sé skrök ein og bábiljur.

í kreddum eðr kerlíngabókum , sem kallaðar eru öðru nafni, var fáu

safnað á 17. öld. Eg þekki að eins eina litla „kerlíngabók" sem svo er

kölluð tar, ísafniArna Nr. 437 12mo, en flest, sem þar í stendr af kredd-

um, er þó útlent.

A þetta stig var nú þetta mál komið í byrjun 18. aldar. En skömmu

eptir lát Árna Magnússonar breyttist nú aldarháttrinn. í fyrri tíð var

hjátrúaröld, en nú rann upp hin svo nefnda „Pietista" eðr oftrúaröld. Átti

nú hver maðr að vera heilagr að konúngsboði, og trúarhræsni og guðhræzlu

yfirskin var nú allstaðar á yfirborði, og nú varð það, sem aldrei hafði fyr
*

veriö, að mönnum var bannað á Islandi að lesa sögur. Kristján konúngr

sjötti gaf út, að undirlagi Harboes biskups
,

tilskipanir um þetta. Tilskipan

um húsvitjan 27. Mai 1746 §. 18, og húsagatilskipanin 3. Juni 1746 §. 7 2

hótuðu mönnum gapastokk. ef menn læsi sögur, og eins er fyrir mælt um
dans og vikivaka, sem þá hafa enn tíðkast, þó það sé nú útkulnað. það

var ekki aö vonum, að menn yrði til að safna þjóðsögum eða rita um
slíkt á þessari öld. En einn mann verðr þó að nefna, hinn fjölfróðasta

íslendíng sem þá var uppi, en þaö var Jón Olafsson frá Grunnavík

(fæddr 1705, andaðist 1779). Harm var fyrst fyrir innan tvítugt hjá

Páli lögmanni Vidalín, og síðan hjá Arna Magnússyni þangað til hann dó,

og var því lærisveinn tveggja hinna mestu fræðimanna, en var sjálfr

manna námgjarnastr. Jón Olafsson hefir ritað meir að vöxtum en nokkur
9

Islendíngr annar á þeirri öld, en fátt sem ekkert af því er prentað, og

finst það flest með hans eigin hendi í viðbæti við safn Árna Magnússonar

(Additamenta). Jón var hjátrúargjarn, en þar með þjóðlegr í lund og fróðr,

en hefir ritað um flest í fornfræði, sem nöfnum tjáir að nefna. Merkast af

öllu sem hann hefir skrifað, mun þó vera rit hans um rúnir: „Runologia

eðr Rúnareiösla," sem er hin fjölhæíasta og bezta ritgjörð, sem um það

efni er rituð á íslenzku. Eigin handarrit Jóns finst í Additam. Nr. 8 fol.,
9

og er fyrirsögnin þannig: „Johannis Olavii Runologia, það er: Jóns Olafs-

sonar Rúnareiðsla eðr hans yfirvegunarþankar um rúnir, öllum þeim í Ijósi

látnir , er stunda eptir fornum fræðum ; samanskrifuð fyrst í þremr þáttum

í Kaupmannahöfn Anno Domini 1732, en nú aptr að nýju af sjálfum honum
hreint upp skrifuð, og með tillagi af nokkrum stykkjum , sem eru að tölu

trjú, og þessu sama efni tilheyra, aukin samastaðar A. D. 1752," Rit

þetta er i afskript Jóns 186 blss. í fol. og aptan við ýmsir viðbætur á

1* Af oröum Árna er |>ó a6 ráöa, sein sagan hafi veriö nokkuö ööruvís sögö,

og Gullbrá buiö í Hvammi fyrir landuámatíö á undan Auöi.

2. Sjá íslands Lagasain II, 574—75 og Ö09,
'
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latínu, þýzku, og dönsku (bls. 186—248). Bókiu er öll í fjórum þáttum,

vel samin og einkar fróðleg; fylgja rununum ávalt uppdrættir, Um rúna-

nöfninn er oflangt að greina. þaö eitt set eg til dæmis, að hann neínir

Baldrsinnsigli, og hjálparhrínga Ólafs konúngs. 1 Erlendr sýslumaör Olafs-

son, bróöir höf., sneri frumritgjöröinni (frá 1732) á latínu, sú þýðíng finst

meö hendi Jóns í „gamle kongelige Saml." 744 fol.
2 Ritgjörð tessi hefir í

sumu verið íyrirmynd Finns Magnússonar í riti hans um Rúnamó. Mart

annað í alþýðlegum fræðum mætti án efa finna innan um rit og bréf Jóns.

Eg mun enn nefna safn Jóns af íslenzkum leikum, sem fiust undir orðinu

leikr í oröabókarvsafui íslenzku, sem til er eptir haim í Additam. Ni\ 35—44

i'ol. og meö hans eigin hendi. Jón hefir og ritað æfisögur þeirra Árna

Maguússonar og Páls Vidalíns. Æfisaga Páls og margra fleiri af Vidal-

ínsætt, finst með hendi Jóns í Additam. 47. fol. Æfisaga Páls er þó hin

merkasta af þeira öllum, og lýsir hún ágætavel hugsunarhætti manna á íslandi

í þá daga. Páll Vidalín var kallaðr fjölkunnugr þegar í lifanda lífi, og Jón

hefir ,,fastlega trúaö því,'- aö svo hafi verið, og hefir kunnað margar sögur

um það, síðan hann var hjá Páli, en hann segir þyí miðr, fáar af t>eim,

svo ínenn skuli ekki gabba sig fyrir auðtrygui, eða til að seðja með forvitni

inanna. Hann segir um Pál, að „hann kvað óvini sína hafa því verstu á

sig logið, að halda sig töframann," „máskeaf því,
u segir Jón, „að drauga-

sendíngar heirra unnu ei á honum og hann hafði vit á þeirra aðferö."

Jón segir, að ei sé þörf í staö „að fræða forvitni manna, er verða má, né

framtelja margar sögur um skyguleika hans, vofur, er honum vóru sendar,

og stundum inein, er þær gjörðu aptrhorfnar." Ein vísa eptir Pál er

þessi

:

„Opt hefi eg slíkan óvin minn

og illuðlegri séöan,

eg forakta Vig fjandinn þinn,

íaröú í burtu héöan. u

„Var slíkt svo berlegt,u segir Jón, „aö þeir sem skyguir vóru, þektu

soddan sendíngar meö nafni, og vóru nokkrar þeirra, þær eigi kómust nær

bænum en víst takmark; var sá þar í dalnum aÖ utan sendr, er aldrei

komst lengra en í Síöu-tagl, svo hann sá að eins fram að Víðidalstúngu.

þá lögmaðr Páll heyrði þaö, varö honum aö orðum, aö sá djöfull mundi

hafa brjósterfiöi og fótaveiki.
u „Sira þorvarðr Olafsson skíröi Pál og vildi

fyrirbyggja þaö hann ramskygn yrði, og stoöaði lítt,
u segir Jón, „þótt

hann bæri skírnarvatnið í augu honum. Eg man þav um nokkra hluti,

sem, hvaö hann sagði um þaö, 3 þá honum var sendr fyrsti draugr,

er var Skotta, þá er hann var skólameistari í Skálholti, og um hana Geir-

1. En ekki Karlamagnúss.

2. Gott handrit af hinni ísl. ritgjörö finst og í Nye kgl. Saml. 473 fol.

S. Má af jiessu sjá, aÖ Páli hefir ekki veriö verra en vart.
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laugu etc." Jón Olafsson hættir hér í miðju kafi og þorir ekki að fara

lengra. Um forspá Páls getr hann þess, að Páll hafi vitað fyrir um andlát

sitt, er hann reiö síöasta sinni til alþíngis, og um skygnleika hans færir

hann dæmi til , er Páll gisti á Höskuldsstöðum , og svaf í kirkjunni ; en

um miösmorgunsskeið „sá hann ofan í gólfið
,

og eins út í kirkjugarðinn,

svo sem í gegnum glæanís, hvert mannsbein nokkrar álnir niðr." — Má
af öllu þessu ráða, að Jón Olafsson hafi verið nokkuö hjá róma við sína öld,

fyrst meðan oftrúar öldin var, og síðan þegar vantrúar og skynsemisöldin

raiín upp, sem kunnigt er, að gjörði gis að mörgu, sem helgara var, en

álfa eðr tröllasögur. Um seinni hluta aldarinnar sintu menn og mjög lítt

slíkum fræðum. þó má nefna til einn mann, er hét Eiríkr Laxdal Eiríks-

son, og var djákn á Reynistað, átti þar barn og fór síðan utan
,
og var

innskrifaðr við háskólann 19. Decbr. 1769 og var þá 26 ára; var hann

þar nokkur ár, og fór síðan út híngað, en var þreyjulítill, fór jafnan milli

manna, og hafói ofan af fyrir sér meö því að segja sögur, og grófst um
leið eptir sögnum þar sem sögufróðir menn vóru. Allar þær sögur, bæði

sem hann kunni sjálfr, og þær sem honum vóru sagðar, skrifaöi hann upp

hjá sér í mikið safn. En af því maðrinn var kallaör skáld og gáfaör, en

jafnframt sérvitr, þá setti hann allar þessar sögur saman eins og honum

bauð viö að horfa, í eina sögu, og orti vísur inn í, og er því ekki hægt

að vita hvað verið hafi samsetníngr hans og hvað sé alþýðusögur. þetta

sögusafn sitt greindi hann að sögn í 2 aðaldeildir, vóru í annari álfasögur;

hana kallaði hann Olafs sögu þórhallasonar, en í hinni vóru æfintýri; hana

nefndi hann Olandssögu. Sumir segja, að deildirnar hafi verið þrjár, og

hafi hann kallaö allar einu nafni Olandssögu, og hélt þessu safni fram til

dauðadags, 1816. Olandssaga þessi kvað vera til enn á íslandi, en ekki

höfum vér þó séö hana. Ein af vísum þeim, sem kveðnar vóru eptir

Eirík látinn, var þessi:

„Víða flæktist, var snauður,

vandist fréttablöðum

;

nú er Laxdal nýdauður

norör á Stokkahlööum. 1

í lok 18. aldar vóru uppi, sem kunnigt er, margir ágætir vísindamenn

islenzkir, sem stunduöu fornfræði, unnu að útgáfum, og bjuggu þannig í haginn

fyrir hinni komandi öld, og hefir ávalt síöan, og þó einkum á þessari öld,

sem nú stendr yfir, allt breyzt stórum til batnaðar um þjóðsögur vorar og

annan fróðleik jafnframt því, aö mentun og upplýsíng hefir aukist nú svo

langtfram yfir það sem var á 18. öld, og er það sögum þessum til sóma,

að þær hafa einskis í mist fyrir það, en hugr á þeim örvast aö sama hófi,

sem menn hafa farið að sinna öðrum þjóðlegum málum. — Nú voru og

stofnuð vísindafélög til verndar málinu, og til að halda uppi fornfræði og

1. Sagan um Eirík Laxdal er tekin eptir kandriti Jóns Árnasonar.
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bókvísi íslendínga. Árið 1816 var stofnað hið íslenzka bókmentafélag
,
og

1825 hið norræna fornfræðafélag. Félög þessi hafa, hvort um sig, unnið

landinu hiö mesta gagn, bæði utanlands og innan ; nú vóru sögurnar prent-

aðar í handhægari útgáfum en fyr, og kómu nú að kalla í hvers manns

hendr.

Hjá íslendíngum, einkum hinum lærðu mönnum, vaknaði nú miklu

meiri ást á fornsögum landsins en veriö haföi, og kynni til fornaldarinnar

urðu nú hálfu meiri með öllutn almenníngi en áðr, en sögurnar vöktu aptr

meiri rækt á hverskyns alþýðlegum fróðleik, og öllu því, sem landinu gæti

orðið til sóma og nytsemdar. Menn fóru nú aö leita betr í vitum sínum,

og safna öllu sem til var ritaö, og halcla því saman, sem áðr var vanhirt,

og þekkíng á sögti landsins og máli fór nú vaxandi, og þó menn ekki þá

þegar færi að safna sögum um álfa og tröll , eðr æfintýrum , því annað

brýnna lá þá fyrir hendi, sem varð að sitja í fyrirrúmi, sem vóru bók-

sögurnar meðan þær enn vóru óprentaðar: þá laut þó allt að
v

því, að hefja

allt hið þjóðlega, og með því hvaö eitt heíir sína tíð í þessum heimi, þá

rann og loksins upp dagr fyrir þjóðsögur vorar.

þó mundi þær að öllum likum enn um stund hafa lifað að eins á

vörum manna en ekki orðið skrásettar, ef hagr slíkra sagna hefði ekki

hafizt svo mjög erlendis i augum lærðra manna og síðan alls almenníngs.

það er kunnugt, aö hver þjóö í heiminum, sem nokkuð er að manni, hefir

þjóðsögur og æfintýri, og ýmsa hjátrú og ekki hvað sízt hinar mentaðustu

þjóðir. Á fyrri öldum sintu lærðir ínenn þessum fræðum lítið eðr alls ekki, en

í byrjun þessarar aldar, sem í vísindalegri ransókn í sögu og málfræði ber

svo langt af hinum fyrri öldum, þá duldist mönnum ekki hvílíkr fésjóðr

að lægi fólginn í slíkum sögnum, og live vel þær lýsti hugsun og hag

hverrar þjóðar og gáfnalagi, og að í þeim dyljast menjar af trú og síöum

lengst framan úr forneskju, sem ávalt loðir viö, þó sögurnar ýngist upp.

Fegrð sagnanna og einfeldi hlaut og að vekja athygli fræðimanna á þessari

alþýðlegu og hagvirku sagnagrein. Á þýzkalandi, sem svo mjög hefir

gengið í fararbroddi annara þjóöa á þessari öld, í lærdómi og hverskonar

fróðleik, hófst nú fyrst sú ment, að safna og rita upp slíkar sögur. þeir

bræðr Jakob Grimm og Vilhjálmr Grimm, söfnuöu í byrjun þessarar aldar

(1812— 15) þýzkum þjóösögum í eina bók , sem þeir kölluðu „Kinder-

und Hausmárchen." það sem menn í fyrri tíð höfðu safnað af slíku,

var optast stirt og óliðlega gjört, en þessi bók er meö réttu þjóðkunn

fyrir það, hvað sögurnar eru vel sagðar, eins og sá segir frá sem bezt segir,

og er hún því fyrirmynd fyrir aöra sem safna í hverju landi sem er.

þessi bók hefir því erlendis vakið nýjan hug í þessari fræöigrein, og er

seint að telja upp allar þær alþýðusögur, sem hefir verið safnað í ýmsum
hálfum þýzkalands og í flestum öðrum siðuðum löndum, svo varla er nú
það land, sem ekki hafi sér þjóðsögusafn. í Noregi hafa þeir Asbjörnsen
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og Moe fyrir 16 árum (1845) — sama áriö og fyrst var fariö aö safna í

þessa bók — ritaö bók sem heitir „norske Folkeæventyr,^_sem er ágætt

safn
,

og hefir fceirri bók síöan verið snúiö á ensku og þýzku» I Dan-

mörku hefirThiele safnaö í bók sem heitir „Danske Folkesagn" (1818—23)

og í Svíþjóö hafa menn og slík söfn, en hiö norska ber þó af öllurn á

Norðrlöndum. I Holsetulandi og Slesvík hefir Karl Mullenhofl' safnað,
r

„Sagen, Márchen und Lieder" (1845), og er ágæt bók. En á Islandi hefir

orðiö lengri aödragandi aö þessu; veldr því þó ekki þaö, að vort land sé

óauðigra í slíkum fræðum, þvi fá lönd munu þar svo fjölskrúðig sem

ísland, — heldr fjarlægö landsins, tómlæti landsmanna, sem að vísu hafa

ávalt elskað þessar sögur í kyrþey, en haldið þeim sein leyndardómi, og

ekki haldið aö þær væri nógu merkar til þess aö þeim væri á lopt haldið

öðru vís, en að segja þær börnum til skemtuuar, og hafa svo látið þær

hiröa sig sjálfar mann frá manni, og hefir það ekki enn orðið sögunum að

fjörlesti, þar sem menn segja svo vel sögur sein á íslandi, og þar sem

hugr manna er miklu næmari fyrir öílu sem saguafróðleikr heitir eör

fornfræði, en í flestum öðrum löndum. Frá útlöndum hafa ýmsar tilraunir

verið gjörðar til að vekja íslendínga til aö safna kerlíngabókum og kreddum,

en landsmenn hafa í þessu veriö tómlátir og ekki hlaupiö tær af fótum

sér, þangað til þeim þótti sjálfum tími til kominn. það er vert að geta

þessara tilrauna stig af stigi, af því þær vóru loflegar og gjörðar af góðum

huga, og þá er og öli saga þessa máls á Islandi og framgaugr Ijósari.

Skömmu eptir, aö fornfræðanefndin var stofnað í Kaupmannahöfn,

sendi hún áskoran til íslendínga dags. 5. Apr. 1817. um fornleifaskýrslur.

Jpar segir í §. 10. aö hún biðr menn: „um sögusagnir meðal almúgans

um fornmenn, (aðrar en þær sem til eru í rituðum sögum), merkileg pláz,

fornan átrúnað, eðr hjátrú á ýmsum hlutum, sérlega viðburði o. s. fr., ein-

kum nær þær viðvíkja slíkum fornaldarleifumu (sjá Isl. Lagasafn, VII,

654—61). Rentukammerið og kanzellíið ritaði biskupi og amtmönnum líks

efnis 19. April (sjá ísl. Lagas. VII, 667—71). Er auösætt, að nefndinni

hefir verið enn nokkuð óljóst um flokka sagnanna, og er málið nú sem í

bernsku sinni. Landsmenn sintu þessu ekki, og liöu nú meir en 20 ár,

að ekki var gjör reki að þessu framar. Ená þeiin tíma hafói hið íslenzka

bókmentafélag náð góðum þroska, og kom því nú í hug að láta ritalslands

lýsíng, og sendi boð til allra presta á landi um lýsíng yfir hverja sókn

(30. April 1839). Eru þar framsettar 70 spurníngar fyrir presta, en

hin 69. að eins kemr við þetta efni: „Eru nokkrar fornsögur manna á

milli, og hverjarV eör íaheyrð fornkvæði, og hverVu í § 58. er spurt

hvað menn hafi til skeintunar. — þau rúm 20 ár, sein síöan hafa liöið,

hafa sóknalýsíngar og sýslulýsíngar smám saman borizt félaginu, og eru

nokkrar fáar sögur, en ágætar, teknar inn ísafn þetta úr þessum skýrslum,

t. d. sagan um þuríði sundafylli úr sóknalýsíngu sira Bergs Haldórssonar
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yfir Eyrarsókn í Skutilsfiröi, sagan um Arumkára í Selárdal eptir sira

Olaf í Flatey, og nokkrar sögur úr Skarðsþíngum frá sira Friörik

Eggerz.

Nú fer fram tveimr sögiinum. Árið 1845 má heita afmœli þessarar

bókar. þá tóku höfundar hénnar , tveir íslenskir fræöimenn, Magnús

Grímssonog JónÁrnason, sig saman að safna báðir í sameiníngu íslenzkum

þjóðsögum og kvæöum, þulum og kreddum o. s. fr. Magnús Grímsson,

sem síðan varð prestr, var þá í skóla á Bessastööum, en Jón Ámason
bjá Dr. Sveinbirni Egilssyni. þeir skiptu svo verkum meö sér, að sira

Magnús skyldi mestmegnis safha sögum en Jón kreddum, þulum, og gátum,

en þó safnaöi hvor með öðrum og benti öðrum þángaö sem liös var að

leita. í skólann kómu piltar úr öllum fjóröúngum landsins, safnaði sira

Magnús Grímsson eptir þeirn
,

og svó á sumrum eptir sögn Borgfirðínga,

tví hann var þaðan ættaðr. Allar þær sögur eða velflestar í safni þessu,

sem hafa fyrirsögn „eptir sögn skólapilta" o. s. fr. eðr „eptir sögn

Borgfirðínga" eðr þvíumlíkt, eru því frá sira Magnúsi. Jón Árnason

safnaði kvæðum og þulum á sama hátt, og síðan hefir Jón Árnason haldið

fram safni sínu fram á þenna dag. þeirra bræðra Grimms „Kinder- und

Hausmárchen," sem þeir sira Magnús og JónÁrnason höföu lesið í skóla,

vakti þá til að byrja þetta safn, að sjálfs þeirra sögn; var því jafnt vili

beggja, að safn þetta, þegar þaö yrði að nokkru fullgjört, bæri nafn þeirra

bræðra, og félli þannig í sitt föðurskaut. En áðr en safnið yrði búið, andaöist

Vilhjálmr Grimm (16. December 1859), og ánnar höíundr safns þessa, sira

Magnús Grímsson, andaöist á íslandi 18. Jan. 1860, þegar rétt var aöþví

komið, að hann sæi árangr af athöfn sinni ,
og var lát hans að vonum

tregað af öllum; og varð það um stund safni þessu til mikils hnekkis, að

missa svo annarar handar, þegar mest lá við,

Á sömu missirum, sem þeir Jón Árnason hófu að safna á íslandi, bar

enskr frædimaör Prof. George Stephens, sem þá var í Stokkhólmi, fram á

félagsfundi hins norræna fornfræöafélags í Kaupmannahöfn (17. Juli 1845),

aö rita ávarp til íslendínga um alþýðleg fornfræði. Frumvarp Prof.

Stephens, sem er mérkUegt í marga staði, má lesa á dönsku í Antiqu.

Tidsskr. 1843—45, bls. 191—92. Ári síðar (28. April 1846) sendi Fornfræöa-

félagiö boösbréf til íslendínga um fornritaskýrslur og fornsögur ;
og setjum

vér hér þann kafla, sem aö þjóðsögum lýtr, til fróðleiks, hvernig þetta

mál var nú orðið miklu ljósara en veriö haföi 1817. — „Alþýðleg forn-

fræði," (sögur umj „fjölkunnuga menn: Sæmund fróða, sira Eirík í Vogs-

ósum o. fl., álfasögur, draugasögur, útilegumanna sögur, hinar svonefndu

kerlíngasögur, œfintýri og sérhvað þesskonar t a. m. um fcröll, goö, jötna,

jólasveina, dísir, álfa eða huldufólk, nykra , sænaut, landvætti eða

landdrauga, sjódrauga, illfiska, sjóskrímsli, vatnaskrímsli , útisetur (á

krossgötum); um fé í jörðu, vafurloga, búrdrífu, óskastund og þvíumlíkt.
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því næst gömul kvæði og ljóð, sem höfó eru til skemturiar úngum og

gömlum, en ekki eru prentuð, og ekki skrifuð upp svo mennviti: svo eru

ýmsarrímur, fornkvæði, vikivakar, dansleikakvæði, söguljóð, vísur og kvæði

um fugla og dýr, eða annað (grýlukvæöi, tóukvæöi, krummakvæði o. s. fr.).

Enn fremur þulur og barnavísur, sem tíðkanlegar eru. —
- Ef menn vita

aldur eða höfunda kvæðanna, eða nokkrar sögur um það, þá yrði það aö

fylgja. þá eru leikar og öll aðferð og þulur eða formálar , sem þar eru

hafðir við, bæði meðal barna og fullorðinna. þá allskonar forn átrúnaðr

úr heiðni eðr úr pápiskri öld, þó nú sé kallað hjátrú, t. a. m. spásagnir,

fyrirburðir, sjónir, aþtrgaungur, draugar, svipir, vofur, fylgjur, sendíngar,

útburðir, uppvakníngar, tilberar eða snakkar, heillanir, gandreiðir, flæöarmús,

gjaldbuxur, glímugaldr, brýnugaldr, fornar særíngaþulur eða bænir, stafir,

rúnir, og ristíngar sem hafðar hafa verið til forneskju o. þessk. Um allt

hvað trú hefir verið höfð á til læknínga. Um veðrmerki, um dagsmörk,

og hversu þau svari til klukkustunda. Nöfn á ýmsu á lopti, jörðu eða

sjó, sem dregr nafn af fornum átrúnaði, eða er sprottið upp á íslandi fyrr

eðasíðar, og á einhvern hátt er merkilegt og fáheyrt (stjornanöfn— úlfr og

gýll, — Lokasjóðr, Baldrsbrá, Freyjuhár, Friggjargras, álfabruni, tröllriða,

Pétrsbudda, óskabjörn, o. m. fl.) svo og sögur um þetta, eða þulur ef til

eru. Gátur, bæði í bendíngum og í óbundinni ræðu o. s. fr.
u

íslendíngar gáfu þó þessu litla áheyrn ; þeir sendu að vísu eitt og

annað fornfræði viövíkjandi, en fátt sem ekkert af fornsögum, og er ekkert

svo vér vitim, tekið í þetta safn úr handritum Fornfræðafélagsins. En

boðsbréf félagsins vakti þó huga margra, en viðkvæöi sumra var þó, að

ljúfara væri að í?iggja en gefa, og handrit og íornfræði gengi úr iandinu

útí óvissu, en fátt kæmi í mót. Alfasögur, tröllasögur og draugasögur

væri nógar að vísu, en það væri allt markleysa, sem menn heföi sér til

skemtunar, eu sem ekki tæki aö skrifa upp og senda burt til útlanda.

Fyrst ætti að ginna úr mönnum hjátrú og bábiljur og gjöra svo háð að

öllu á eptir, eða brenna það , eins og Árni Magnússon hefói gjört á sinni

tíð, eptir að hann hefði ruplað sögum og handritum út úr landinu og flutt

til Danmerkr. Meðan á þessu stófc þokaði safni þeirra Jóns Árnasonar

og sira Magnúsar nokkuð fram, og árið 1852 gáfu þcir út lítið kver, sem

þeir kölluðu „íslenzk æfintýri
u og kostaði Einar prentari þórðarson bókina.

þetta sýnishorn var hið fyrsta safn af íslenzkum þjóðsögum , sein prentað

hefir verið, og tóku margir því vel, en þó gekk treglega að safna sögum

hin næstu 6 ár, þangað til Dr. Konráð Maurer korn til íslands 1858; og

hefði þetta mál að líkum dottið þar niðr, ef ekki heföi hans að notið.

Menn, höföu fyr leitað íslendínga með boðsbréfuui og áskorunum
,
og

lítið á unnist, sem ekki var von, eptir skaplyndi landsmanna, og annað

það, að laiidsmenn höfðu um mart annað að hugsa, sem þeim hlaut að

liggja í meira rúmi en álfasögur og tröllasögur. En þegar Konráð Maurer
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kom til íslands og ferðaðist um land o^ átti tal við menn, þá sýndu lands-

menn það , að „segjanda er allt vin sínum
,

u og vóru nú jafn opinskáir,

sem þeir áðr höfóu verið dulir, og legiö sem ormr á gulli á þessum

sínum fræðum. Vinsældum Konráðs Maurers á íslandi er það að þakka,

að safn þetta hefir orðið leitt til lykta. Á ferðum sínum á íslandi safnaði

hann sjálfr miklum fjölda af allskonar þjóðsögum, og vakti huga manna

á þessum fróðleik ; hann átti og vinakynni við ýmsa fræðimenn, sem síðan

hafa orðið mestu styrktarmenn safns þessa, og hinir beztu sögumenn og

nægir þar að nefna sira Skúla Gíslason á Breiðabólstað. Áðr en Konráð

Maurer fór af íslandi úm haustið 1858, hvatti harín þá báða vini sína,

Jón Árnason og sira Magnús Grímsson, aö halda áfram safni sínu, og gaf

þeim von um aö safn þeirra mundi verða prentað á þýzkalandi. Jón
r •

Arnason sendi nú sama haust ,,hugvekjuu svo hljóðandi til vina sinna og

fræðimanna á íslandi:

„Allt það sem eptirfylgir, erméreinkar áríðandi að fá uppskrifað eptir

manna minnuni:

1. Fornsögur allskonar um staði og menn, a. sem loða við bæi, hóla,

steina, fjöll, vötn, ár, læki, firði, flóa, o. s. frv. b. um nafnfræga íslenzka

menn á fyrri öldum, helga menn og fjölkunnuga (Sæmund fróöa, Eirík

prest á Vogsósum, Kálf Arnason. Hálfdan Einarsson eöaEldjárnsson prest

að Felli f Sléttuhlíö o. fl.) , afrek, aðfarir og spakmæli fornmanna, sem

ekki er í sögur fært. c. útilegumanna sögur. d. sögur um goð, tröll og

jötna. e. álfasögur og hulduíólks. f. sögur um grílu, jólasveina, dísir,

landvættu, landdrauga, sjódrauga, sjóskrímsli, illfiska, sænaut (sækýr),

nykra, vatnsskrímsli. g. sögur um drauga, aptrgöngur, uppvaknínga,

sendíngar, vofur, fylgjur, svipi, útburöi. h. sögur um snakka (tilbera),

og hvernig þeir eru tilbúnir. i. um gjaldbuxur, papeyjarbuxur (finna-

brækur), gandreiöir, og hvernig sé tilbúið, um flæðarmýs og þjófarót.

k. Um óskastund, búrdrífu, fólgiöfé í jöröu, dalakúta, útisetur ákrossgötum,

vafurloga. '}})('

2. Gömul kvæði allskonar, sem höfð eru til skemtunar úngum og

gömlum, og ekki eru prentuð: a. Rímur gamlar, söguljóð, fornkvæði,

vikivakar og lýsíng þeirra, dansleikar (þrent hið síðast talda, flest með

viölögum). b. Kvæöi um fugla og dýr, fyrirburði og forynjur (krummakvæði,

tóukvæði, grílukvæöi og leppalúöakvæði). c. þulur allskonar, langlokar,

barnavísur
,

og allar barnagælur. d. þulur og fyrirmæli (formálar) við

leiki og tafltegundir allskonar, sem börn og fullorönir temja sér, eða hafa

tamið og greinilegar skýrslur um allan ganginn í leiknum og aðferð í

taflinu. e. fyrirbænir fornar fyiir sjálfum sér, særíngar illra anda, og til

að atstýra motgangi, slysum
,
illviðrum, og andviðrum, gjörníngum o. fl.

f. Víti' ein og önnur, sem börn og fullorðnir mega ekki gjöra. g;. gátur í

bundinni og óbundinni ræðu.u
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Landsmenn brugðust nú svo vel undir þetta, sem þetta safn ber með

sér; sumir prestar skrifuðu raunar , að þetta „væri fyrir neðan sig
u og

sendu ekkert, en þetta hefir margfalt bæzt upp, því aðrir prestar hafa

aptr sýnt sig sem alþýðlega fræðimcnn, og verið beztu sögumenn safns

þessa. — þegar Maurer kom heim aptr úr Islandsferð sinni, safnaði hann

í eitt þjóðsögum þeim, sem honum höfðu verið sagðar á íslandi, og gaf

út bók, sem heitir: „Islándischc Volkssagen" (Islenzkar þjóðsögur), Leipzig

1860, að forlagi Hinrichs's bókhöndlunar í Leipzig. Sama bókaverzlun

gekk nú og að því, eptir umráði Konráðs Maurers, að prenta safn af ís-

lenzkum þjóðsögum á íslenzku, 80 arkir í tveim bindum, og kemr nú hið

fyrsta bindi íyrir almenníngs sjónir.

Nú var því þá borgið, að safn þetta yrði prentað, en enn var þó

loku fyrir skotið, að þessar sögur kæmizt í hendr íslendínga nema stöku

xnanni, og mátti þá segja, að þeirra yrði ekki hálf not ef engir yrði aðrir

handhafi að feeim en lærðir menn útlendir, en yrði ekki almenníngi ís-

lenzkum til skemtunar og dægradvalar, og á Þann hátt örvaði menn til

að sinna enn sögum þessum. Jón Sigurðséon, forseti deildar hins ísl.

bókmentafélags í Kaupmannahöfn, samdi nú við Hinrichs's bókaverzlun í

Leipzig um, að hún gæfi hinu íslenzka bókmentafélagi kost á að kaupa bók

þessa handa meðlimum félagsins, með svo góðum kjörum, að félagið þyrfti

ekki að hnekkja fyrir þá skuld öðrum störfum sínum. Eptir að forseti

hafði náö kostum, sem félaginu vóru hagfeldir, bar hann þetta fram á fé-

Jagsfundi, og brugðust félagsmenn vel undir t>að, en síðan var það samþykt

á deildarfundi í Reykjavík. Jón SigurÖsson hefir og frá öndverðu verið

bezti styrktarmaðr safns ]>essa, og hefir hans ráða opt að notið af því höf-

undi safns þessa er kunnigt, að hann jafnt ann þjóðsögum vorum og alþýð-

legtim fróðleik, sem hverju öðru, ]>ví er landsmönnum gæti orðið frami í.

En með því bók þessi var prentuö á þýzkalandi í fjarska viö höfund

hennar, þá sýndi Konráð Maurer enn velvild sína við safn þetta, sem vel

má heita fóstrbarn lians, aö hann tókst á hendr að annast prentun og

prófarkalestr, og er þaö enginn smár ómaksauki, þar sem prentarinn ekki

skilr orð í ]>ví máli, sem bókin er prentuð á, en handritið ritað með ýmsum
hðndum

,
og stafsetníng stundum ósamhljóða, af ]>ví margir hafa safnað.

þessa verðr góðfús lesari að gæta, og ætla eg, að prentvillur, sem raska

máli, veröi ]>á færri en von væri og má það þakka vandfærni og athuga

Konráðs Maurers ; en hinsvegar varð þó prentun að ganga skjótt og greitt.

þannig er nú safn þetta undir komið, og er ]>etta ]>ó minstr hluti þess
9

sem til er á Islandi í munnmælum, og er það sjón sögu ríkari, að meir

en tveimr þriðjúngum safnsins hefir verið safnað hin þrjú síðustu ár

síðan Maurer fór af íslandi, svo landsmönnum gekk engin örbyrgð

til að svo tregt gekk framan af. Hafa landsmenn í þessu sýnt, að þeir

eru seinfara í fyrsta bragði, en góðir tíl þrautar. — Niðrröðun og þátta-
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skipan er mest tekin eptir bók KonráÖs Maurers, en hann hefir skipt í

þætti éptir sem nú tfðkast mest á þýzkalandi. fcó nú þáttaskipan þessi

í sumu kynni að standa til umbóta eptir eðli hinna fslenzku sagna, þá er

þó sjónarmunr aö lesa sögurnar nú hjá þvf sem að lesa hin fyrri boösrit

eðr æfintýrin 1852, þár sem sögurnar eru hvor innan um aöra; teljum

vér þáttaskipanina mestu varða næst því að sögurnar sé vel sagðar, því

án þess verða þíær ekki némá fölskvi fyrir utan lit og blæ.

En um sögurnar sjálfar er það að segja, að þær koma hér íram fiestar

að mestu óbreyttar, eins og sögumenn út um landið hafa ritað þær upp og

sent þær Jóni Árnasyni, sem á þánn hátt hefir verið sem ritstjóri safnsins

fremr en höiúndr. Bera því sögurnar ýmsan blæ eptir sögumönnununi út

um landið, eru sögurnar því miklu íjölbreyttari að orðfæri, en annars væri,

ef einn maðr hefði sagt allar eða fært í letr ; enda virtist bezt hæfa að

fara svo að, þar sem svo margir bændr kunna engu ver og opt betr en

lærðir menn, að setja á papþír sögur og hvað annað; en með hví engar

mállýzkur eru í landinu í líkíngu viÖ það, sem er í öðrum löndum, þá er

allt fyrir |>aö allt af einu bergi brotið, svo engin íjórðúngamót finnast á

sögum hessum. það skiptir þó, að sumir fara betr með sögur en aðrir;

þó vonum vér að allflestar reynist í góðu lagi, og beri þess vott, að

menn kunni enn að segja sögur á Islandi, ekki síðr úngir menn en karlar

og kerlírtgar, svo [>cssi bók þarf ekki að óttast að verða nefnd kerlíngabók

fyrir þá skuld.

Vér verðum nú að leyfa oss aö nefna nokkra af þeim; sem oss þykja

fara bezt meö sögur, og sem þjóðsögur þessar eiga svo mikið að þakka;

má þar nefna frémstan sira Skúla Gíslason á Breiöabólstað, en hann hefir

lagt til flestar sögur, sem allar eru góðar, og margar ágætar, og það sögur

um allt land; væri þar skarö fyrir skildi ef hann hefði látið sín ógetiö við

safn þetta. Af Norðrlandi éru flestar og beztar sögur eptir Jón alþíngis-

mann á Gautlöndum. Af Suðrlandi eptir sira Sveinbjörn Guömundsson,

að austan úr Skaptafellssýslu frá Ilunólfi bónda Jónssyni í Vfk. Aö

vestan frá sira Eiríki Kúld á Helgafelli og Gísla Konráössyni. Rúm og

efrii safns þessa leyföi því miðr ekki, að hagnýta nema stöku greinir úr

þáttum Gísla Konráössonar um sira Eirík í Vogsósum, sira Hálfdan á Felli,

og þorleif þórðarsson , en bók þessi sýnir þó bezt hvað mart höf. hennar

á að þakka ljúfri aðstoö þessa margfróöa manns. Eptir þorvarð bónda

Olafsson á Kalastöðum eru og nokkrar sögur í safni ]>essu, og verðum

vér að nefna eina: söguna af Sigurði og drauginum bls. 265—66, sem
svo vel er sögð, aö hún minnir á þaö sem bezt er sagt á fslenzku t. d.

Njálu. Sumar sögur meö hans hendi eru frá Páli sýslumanni Melsted,

sem vel fer meö sögur. Eptir Sigurð málara Guðmundsson eru nokkrar

sögur í safninu, og allar merkar og aö einhverju einkennilegar; og enn má
tilgreina marga fleiri , en þaö viröist vanþörf af því svo er til ætlað , að
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við enda saínsins sé listi yfir alla þá, sem sögur eru eptir í bókinni, enda

stendr og nafn hvers franian viö flestar sögurnar, og getr hver bezt dæmt

eptir því hvað honuni líkar bezt.
1 Ollum þessum mundi höfundrinn færa

Ijúft þakklæti sitt.

En ekki mundi höf. hvaö sízt í formála bókar sinnar hafa getiö kvenn-

manna á Islandi. þeirra er minna getiö viö bókmentir en skyldi, því þó

þær skrifi ekki eins margar bækr og karlmenn, þá hafa þær þó alla stund

fóstrað á skauti sér sagnafræði vora og þjóðsögur. l>ess er snemma við

getið, aö meöan sonrinn lærði í skóla af karlmönnum latínu og útlendan

íróðleik, þá kendi móðir hans honum ættvísi.
2 Ari fróði ritaði ættvísi og

um byggíng íslands eptir sögn þuríðar spöku, og enn er svo þann dag í

dag að mæör og konur kenna börnunum hvaö bezt þaö sem þjóðlegt er,

og segja sögur ávallt manna bezt, og mundi sögur vorar og þjóðsiðir löngu

hafa farið aö forgörðum, ef þeirra hefði ekki að notið, I safni þessu eru

nokkrar sögur, og margar ágætar, sagöar eptir kvennmönnum, en hinar

eru þó miklu fleiri sem þangaö eiga kyn sitt aö rekja, sem karlmenn

muna eptir því sem mæðr þeirra eör annaö kvennfólk hefir sagt þeim í

barnæsku.

Eg verð að lokum aö telja nokkra afsökun til þess, að eg en ekki

höfundr safnsins hefi ritað formála þenna. En hún er sú, að bókin var

prentuð í fjarska við höfundinn, en prentun gekk fljótar en við var búist;

bar því bráðar að, aö semja formálann en ætlað var; en langt aö leita

höfundarins út á íslandi, vóru þá tveir kostir fyrir hendi, annaöhvort, að

láta hið fyrra bindi fara formálalaust , eör að annarhvor okkar Maurers

ritaði formála til bráðabyrgða, þangað til höfundi safnsins gæfist kostr, að

rita annan fyllri og betri. jþað þótti ekki gjörlegt aö Iáta lesendrna fá

formálalaust hiö fyrra bindi safnsins, af því nú er svo til ætlað, að árs

bið verði milli fyrsta og annars bindis; hitt var og ógjörlegt, að fresta

prentun þangað til skip ganga í vor af íslandi. Eg hefi því ritað þetta í

bráð, og hefi eg gjört það fyrir þá skuld, að eg hefi verið svo sem milli-

göngumaðr milli beggja málsaðila safns þessa : Jóns Arnasonar út á Islandi

og Konráðs Maurers suðr á þýzkalandi, þvi handritiö hefir gengið gengnum

mínar hendr á leið sinni frá Islandi og suðr áþýzkaland, svo mér er þaö

nokkuð kunnugt og saga þess. þetta hefir því hlotizt af atyikum, en ekki

1. Stöku mönnum hættir viö, aÖ stæla eptir fornsögum, verÖr málið j»á stundum

stírt, og afbökuÖ fornyrÖi. Stöku sögur ætla eg og sé hér, sem ekki eiga réttan staÖ í

pessu safni t. d. £áttr af Grími Skeljúngsbana (bls. 247'—56), sem eg er hræddr um aÖ

sé tilbúinn eptir ættartölum í Landnámu og ortar inn í vísur og stælt eptir þættinum

um Glám i Grettlu og svó BárÖarsögu, og ætti hann Jjví heima í annaÖ sögusafn en

í>etta.

2. Sjá þorláks sögu helga.
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því, aö ekki væri báðum okkr Maurer kærara að sjá íbrmála frá hendi

höfundarins sjálfs* Formáli þessi er af vanefnum gjör, af því að svo

bráðan bar að, og mætti miklu fleira safna, að líkindum, ef tóm væri nóg.

þó hefði vanefnin orðið meiri, ef eg hefði ekki nú sem optar notið aðstoðar

Jóns Sigurðssonar, og að handrit þau, sem flest er ritað eptir, vóru nú hér

að hans undirlagi.

Guðbrandr

ni
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1 FLOKKUR.
(ÍODFIIÆIHSSÖGLR.

1. GREIN.

ÁLFAR.

Álfatrúin hefir hvervetna átt játendur á íslandi. Enn þótt hím sé

M, að kalla, dauð með flestum þeim, er trúað hafa tilveru álfa, eru þó

nokkrar menjar hennar eptir, bæði í sögum þeim, sem síðar koma, og i

nöfnum, sem af álfum eru dregin, t. d. álfar, álfafólk, álfakyn, álfa-

trú, álfkona, auk mýmargra örnefna 1
, sem tekiö hafa nöfn af álfum,

sem of lángt er upp aö telja. þó eru til önnur nöfn um þetta sama kyn,

svo sem huldufólk, huldumaður, huldukona, o. s. frv. og ljúf-

língur 2 eða lýflíngur; þykja þau nöfn alt mildari, og betur hæfa að velja

álfum þau, er hafa verið álitnir svo voldugar verur, að menn hafa bæði borið

virðíngu fyrir þeim og óttazt þá. Til þess er og saga sú, að álfar vilji láta kalla

sig huldufólk, en ekki álfa eða álfafólk, að álfkona nokkur kom með reiði-

svip til mennskrar konu, er atyrti dreing fyrir eitthvert ófimlegt athæfi

hans, og sagði: „álfurinn þinnu , eins og hún kvað að honum; átti þá

álfkonan að hafa sagt: „Við, huldufólkið, erum ekki meiri álfar, en þið

mennirnir." Fyrir því að menn höfðu orðið þess varir, að álfum hafði

þókt fyrir, ef þeir voru kallaðir svo, eða jafnað til þeirra heimskíngjum,

var það varazt, að velja þeim önnur, en virðuleg nöfn, og varla þókti það

óhætt, að kalla þá álfa, nema ef eingin ill merkíng var í þaö lögð3. En
mi er sá álfur nefndur, er hjákátlegur þykir til orðs og æðis, og geingur

næst því að vera „ekki með öllum mjallau ; æði slíks manns er og kallað

álfaskapur eða álfaraskapur, það er og sagt, að sá „álpist", sein

geingur antælislega eöa klunnalega, hvort sem það er dregið af álfur.

Um bústaði álfa er það aö segja, að það var trú, að þeir ættu híbýli

eWú að eins í hólum og steinum, her og hvar á landi, heldur einnig í sjó

,
L 5,Álfliólar" og „álfaborgir" eru svo margar á íslandi, aÖ varla verður tölu á komiö.

„Alfliólsvatn" er á Hrútafjaröarhálsi, sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 2. bls.

2\Sjá „Ljúflíngsmál" ísl. æfintýri. Reykjavík, 1852, 103. bls. og „Ljútíínga-Árni",

s. s. „Alfa-Árni."

3. BæÖi í ^essum inngángi og í sögunum sjálfum eru nöfnin „álfafólk" og „huldufólk"

höfÖ jöfnum höndum, og J»ó öllu optar ,álí"kona" en „huldukona", en aptur á móti aÖ

öllum jafnaöi „huldumaöur", „huldupiltur" o. s. frv.

I. 1
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(marbendlar) og ja&vel í loptinu. þessi trú, um álfabygöir í hólum, er

æfagömul ,
og eldri miklu, en kristni kom út híngaö, sem Olafssaga

r

Tryggvasonar vottar. 1 AJfar eru í allri mynd og lögun sem mennskir menn,

eins og Jón Guöinundsson 2
, er kallaöur var hinn læröi eöa málari, segir

um ^éi í Fjandafælu:

„Haía þeir bæöi heyrn og mál,

hold og blóö meö skinni;

vantar ei nema sjálfa sál

sá er hluturinn minni. u

Fyrra hluta vísu þessarar ætla jeg aílir, sem hafa ritaö um álfa, muni

geta fallizt á, en alls ekki á síöari helmíng hennar, því hann er aö ætlun

minni fráleitur allri íslenskri hugmynd um eðli huldufólks. Enda vill svo vel

til, aö sögurnar sjálfar sýna þaöbezt, aö skoðun nafua míns er þar ramvilt
;
því

eptir þeim viröast álfar alls ekki skyni skroppnir. Her skal nú getið hins fáa,

er álfar séu ólíkir mönnuin aö skapnaöi. Dr. Maurer hefir hitt þá sögn um þá,

aö þar sem mennskir menn hafa litla laut á efri vörum frá miðsnesi ofan

í munn með mön hvoru megin, þar er einmitt hæö nokkur á álfum.3

Purkeyar-Olafur

,

4 er Dr. Maurer getur um í formálanum fyrir framan

,,íslenzku munnmælasögurnaru sínar, og sem hefir ritaö allra manna mest

um álfa, er eg hefi séö, segir svo í inngángi bókar sinnar um |>á: „Eg

1. Sbr. Skálholts-útgáfuna 1689, 2. part LVII. cap. 214 bls. og Khafnarútgáfuna í

Fornmannasögum II, 215. cap 197 bls. Kórmakssaga, 22 cap.

2. Sbr. um Jón GuÖmundsson: Historia literaria Islandiæ (Havniæ et Lipsiæ

1786), 82, 139—140. og 168. bls.; historia eccles. Islandiæ Finns biskups (Havniæ

1772—78) II, 368 bls., ÉÍ, 518—519 og 590—593 bls. Islands Árbækur Jóns Espólíns

(Kh. 1827—1855) VI, 49, 65, 84—85, 122. bls. VII, 22 bls.

3. Eptir Séra Björn þorláksson á HöskuldsstöÖum.

4. Olafur fæddist hér um bil 1780, svo framarlega sem hann hefir dáiö hálfáttræÖur

1845, en }>að ártal er áreiÖanlegt. Olafur var Sveinsson, og bjó faÖir hans á undan

honum í Purkey á BreiÖafirÖi. Olafur bjó })ar 26 ár síöast, en áÖur haföi hann búiÖ

fyrst í Hrappsey, ^á á Keigsbakka á Skógaströnd, og aíbsm á Stapa í Snæfellsnessýslu

til 1818 eÖa 1819 (Sbr. „Huldumaöurinn og Geirmundur hái"). Ólafur Sveinsson, er hér

er stundum kallaÖur Purkeyar -Olafur, var, eptir ]m, sem honum hefir veriÖ lýst fyrir

mér, hégiljufullur, en siögoöur og guöhræddur maöur. Auk margra handrita, er hann skrifaöi

upp eptir tengÖaföÖur sinn, Olaf Jónsson í Arney, mikinn fræÖimann, samÖi hann „Alfa-

sögubók" J>ykka í 4 blaöa broti er þorvaldur Sivertsen í Hrappsey segist hafa séÖ.

þessa bók heíi eg haft undir höndum (1859—60) eÖa eitthvaÖ af henni; voru ^ar á alls

rúmar 40 sögur um álfa meÖ framhaldandi Nr. auk sögunnar af Álfa-Arna og Kötlu-

draums. Fyrir framan bókina var inngángur ckki allstuttur, og getur Olafur |>ar \iess,

aö kunníngi sinn hafi beöiÖ sig, „aö gjöra eitt skrif, sem áhræri Huldufólk eÖur Álfa til

fróöleiks og }>ekkíngar á náttúrunnar ríke"; tekur höfundurinn j>aö j>ar fram, aÖ hann

sé kominn yfir hálfsjötugt. Bók J>essi var mér útveguÖ til láns einhvers staöar norÖan úr
t

Hrútaíiröi, en hver hana á, veit eg ekki. Ur henni hefi eg tekiÖ ýmislegt bæöi í inn-

gánginum og sögunum. |>aÖ er óefandi aö j>etta er bók Olafs, Jjví aptarlega i henni

stóö nafn hans og skrifaÖ meö eigin hendi, cins og á bokinni sjálfri var, aö ætlun minni.
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vil í fáum orðum segja þánka mína og halrt um huldufólk eöa álfa og

þó nokkuð af minni eigin sjón (eg segi ekki af áþreifíng) og með frásögum

staðfesta og upplýsíng gefa, eptir því eg sannast kann aö vita og af

ráövöndum mönnum þar um talaÖ lieyrt hefi. það er minn þánki
,

segir

hann, aö þcirra (huldumanna) líkamir, séu veikara bygðir en vorir líkamir,

og það (þeir) hafi lint og mjúkt hold viökomu, þar með mjórri bein en

vér. u 1 þetta er alt þaö , sem eg hefi orðið var við frábrugðið í líkama-

skapnaði álfa og manna. Eins og álfar eru líkir mönnum að skapnaði,

eru þeir og líkir þeim í háttsemi allri : þeir fæðast eins og menn
,

og

deya eins og þejr, en sagt er, að álfar séu miklu lánglífari. Álfar éta

og drekka og skemta sér með samsætum , dansi og hljóðfæraslætti , en

það er helzt um jólaleytiö, og hafa þá opt sést híbýli þeirra ljósum prýdd,

en þó einnig endrarnær og heyrst ómurinn af saung þeirra og hljóöfærum. 2

þá hafa þeir og bústaöaskipti eða halda fardaga. Alfar hafa búsmala og

hafa opt menskir menn séö hann, kýr og kindur, er þeir nytka, og er

fénaður þeirra allur vænni og betri til mjólkur og frálags en annar fénaöur.

þó hefir Purkeyar-Olafur getiö þess, aö álfar hafi tvívegis haft hrút bón-

dans í Arney til ánna sinna, í öðru sinni með leyfi smalans, en í hitt

sinnið numiö hrútinn burt um veturinn, en skilað honum feitum og fram-

gengnum um vorið. Matseld hafa þeir og alla, sem menskir menn, og

opt hefir strokk-hljóð heyrst í klettum, er þar hefir verið geingið fyrir

framan. þeir stunda og slátt og alla vinnu líkömum sínum til viðurhalds,

t. d. tóvinnu, sem Olafur segir, því bæði hafi menn heyrt rokkhljóð í

klettum og hólum, og að huldustúlka hafi hizt, er var að prjóna mórauðan

sokk , svo hvorki séu þeir kaldir eöa soltnir. Alfar fara og til fiskifánga

og hvalskuröar sem aörir menn, og stunda veiðiskap bæði í sjó og vötnum.

Hafa menn þókst heyra bæði áraglamm, mannamælgi, en ekki oröaskil, og

eins og skip eöa bátur væri settur upp eða ofan og jafnvel skip og báta

á siglíngu eða undir árum á sjó og "vötnum; enþegar af er litiö, hefir alt

horfiö. þegar menn heyra til álfa á veiðivötnum snemma á vorum, þykir

það vita á góða silúngsveiði. Opt ber þaö við, að menn sjá eins og

lognrákir á sjó, þó annarstaðar sé gráð á aö sjá; segja menn, að það séu

kjalförin undan bátum huldumanna og þá séu huldumenn aö róa. þeir

fara og til berja, segir Olafur, meö mönnum. það var almenn trú, að

álfar væru tvennskonar, sumir góðir, en sumir illir. Góðu álfarnir voru

kristnir og héldu vel trú sína; þeir höfðu því kirkjur og klerka og alla

helgisiði sem kristnir menn.3 Dr. Maurer segir, að sér hafi verið sýndur

álfakirkjugarður hjá Hofstööum í þorskafiröi, og aö menn þykist endur
og sinnum hafa heyrt, aö grafiö sé í honum, en einkum, þegar klakahögg

1. Sbr. „Álfkona býr meÖ meuskum manni."

2. Sbr. „Álfakóngtirinn í Seley" o. fl.

3. Sjá sögu af Ljúfiínga-Árna.

L
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sé á vetrardag. Miklu víðar hafa menn og þókst heyra inn í klettum, og

jafiivel klukknahljóö á helgidögum.

þá áttu og álfar aö hafa þíng og er enn til álfaþíng hjá Húsavík í

Steingrímsfiröi hæst uppi á kletta nybbu þverhnýptri. Finnur biskup getur
9

þess, aö 2 álfa-kóngar hafi veriö á Islandi; áttu þeir aö fara til skiptis

sitt áriö hvor til Norvegs með nokkrum mönnum til aö gjöra yfirkóngi

þeirra þar grein fyrir, hvernig her væri ástatt.
1 þó álfar séu svo líkir

mönnum í sumum greinum, sem nú hefir verið sagt, eru þeir þó að öðru

leyti mjög óHkir þeim, eöa vanþekkíng vor á þeim veldur því, að svo

viröist. þeir eru einskonar andar, sem mennskir menn ekki fá séð að

óvilja þeirra, nema skygnir séu, eða hafi þeir ryðiö augnasmyrslum álfa á

augu sér. þeir eru, eptir því sem sögur fara af, gæddir margfalt meiri

hæfilegleikum til sálar og líkama, en menn, og þvf mega þeir vinna mönnum
bæöi gagn og tjón, eptir því sem þeir eru skapi farnir og kemur þeim þá

vel að haldi, að þeir mega taka á sig hverja mynd, er þeim líkar. Sumir

álfar áttu aö vera ókristnir og harðgeðja, 2 og vinna af þvi mörgum manni

tjón og gjöra margt til meins. 3 En til allrar hamíngju megna þeir ekki

eins mikið og hinir góöu,4 og því er það heill mikil, að koma sér vel við

hina síöarnefndu og hjálpa þeim, ef þess er auöið, þvi þeir eru guðhræddir

og góöhjartaöir ,
6 og gjöra eingum ilt að fyrra bragði óáreyttir. En ef

álfar reiðast þó góöir séu legst hefnd þeirra svo þúngt á þann, er fyrir

henni verður, að honum er lítillar líknar von þaðanaf. Að skaplyndi til

eru álfar mjög alvarlegir og virðast hafa óbeit á öllum gáska og glettíngum, 6

og því hafa þeir opt reiðst illa , ef börn eða fullorðnir hafa oröið of nær-

gaungulir bústööum þeirra og haft þar galsa í frammi, en þó sakar eingan,

er þaö gjörir, ef hann veit ekki, aö þar eru álfabýli, er hann aðhefst slíkt,

eöa þó geingiö sé hjá slíkum stöðum með kurteisi og siðsemi. Eins þykkjast

álfar, ef þeim virðist menn ásælast það, er þeir þykjast sjálfir eiga; vara

þeir menn stundum við slíku, en hefna sín þá, ef eigi er aðgjört, eða og

þeir láta hefndina þegar dynja yfir.
7

1. Historia eccl. Isl. II, 368—3G9. bls.
r

2. Svo segir Purkcyar-Olafur.
9 f 9

3. þaö er sagt, a<5 Alfa-Arni (Ljúflinga- Arni) haíi varaö við a5 gánga í steininn

mikla, sem er fyrir utan Hvamm i IívitársíÖu ; j>ví ^ar búi illir álfar og alheiÖnir.

4. Sjá „HuldumaÖurinn og Geirmundur hái."

5. Svo segir Purkeyar-Ólafur.

6. Ólafur í Purkey getur ^ess aÖ eins einu sinni, aÖ skygn maöur hafi séð huldupilt,

hér um bil 10 vetra, hoppa á öörum fæti fyrir utan kletta nokkra og alt í kríng um
annan mann, meÖ gáska nokkrum, er var aö slá hjá honum.

7. Sami getur j>ess, aÖ konur hafi breitt nýjjvegin faldtröf til j>erris á skógarhrislu

í bæarborginni hjá Arnarbæli fyrir vestan. Sá \)ú, Bjarni lángafi Boga á StaÖarfelli , er

j»á bjó í Arnarbæli
,
og var aö gánga um gólf fyrir utan bæinn , aÖ maÖur gekk aÖ

tröfunum, brá fingrinum aptur og aptur í munn sér, og drap honum á tröfin. En er

tröfin voru sókt, voru þau öll meö smáblettum mórauÖum, og uröu aldrei notuö til kirkju.
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a) „Allar álfasögur, sem eg hefi náö í," segir Dr. Maurer, „haía,

eins og eðlilegt er, tillit til þetaa viðskipta, er hulduíólk hefir hér og þar

átt við menn." En þær 2 sögur, sem næstar koma, eru eins frábrugðnar

öörum álfasögum í Þessu, eins og hver þeirra um sig er ólík aunari inn-

byröis, hvaö álfar eru í þeim ekki látnir hafa nein önnur mök.við menn,

en þau, aö eptur „Huldumanna-Genesis," sem tekin er út úr sögunni af

Ljúfiíngs-Árna
,

eiga þeir ætt sína til Adams aö rekja, sem aðrir menu.

og kemur það þar heim, sem Purkeyar-Olafur segir, aö þeir hafi tekiö

þátt í Adams syndastraffi.

Hulduiliailiia-„GenesÍS.u (Tekiö eptir almennri sögn i Borgariirbi, eptirÁlfa-

Árna.) Einhverju sinni kom guö almáttugur til Adams og Evu. Fögnuöu

þau honum vel, og sýndu honum alt, sem þau áttu innanstokks. þau

sýndu honum líka börnin sín, og þókti honum þau allefnileg. Hann spuröi

Evu, hvort þau ættu ekki fleiri börn, en þau, sem hún var búin aö sýna

honum. Hún sagöi nei. En svo stóö á, aö Eva haföi ekki veriö búin að

þvo sumum börnunum, og fyrirvarö sig því, aö láta guö sjá þau, og skaut

þeim fyrir þá sök undan. þetta vissi guö, og segir: „páÖ sem á aö vera

huliö fyrir mér, skal veröa huliö fyrir mönnuni. u þessi börn urðu nú

mönnum ósjáanleg, og bjuggu í lioltum og hæöum, hólum og steinuni. þaöan

eru álfar komnir, en mennirnir eru komnir af þeim börnum Evu, sem hún

sýndi guöi. Mennskir inenn geta aldrei séö álfa, nema þeir vilji sjáífir

;

því þeir geta séö inenn og látiö menn sjá sig.

Uppruni álfa. (Eptir sögn hr. gullsmiös Jóh. J. Lund í Gullbringum.)

Einu sinni var maöur á ferö. Hann viltist, og vissi ekki, hvaö hann

fór. Loksins kom hann aö bæ, sem hann þekti ekki neitt. þar baröi

hann á dyr. Kom kona roskin til dyra, og bauö honuin inn, Hann þáöi

þaö. Voru húsakynni fremur góð á bænum og þokkaleg. Konan leiddi

manninn í baöstofu, og voru þar tvær stúlkur úngar og fríöar íyrir. Ekki

sá hann fieira fólk á bænum, en hina rosknu konu og stúlkurnar. Var

honum vel tekiö, gefinn matur og drykkur, og síöan i'ylgt til sængur.

MaÖurinn baö um, aö fá aö sofa hjá annari stúlkunni, og var það leyft.

Leggjast þau nú út af. Vildi þá maöurinn snúa aö henni, en fann þar

eingan líkama, sem stúlkan var. þreif hann þá til hennar, en ekkert varö

milli handa hans, þó var stúlkan kyr hjá honum í rúminu, svo hann sá

hana alt af. Hann spyr hana þá, hvernig þessu viki viö. Hún segir, aö

hann skuli ekki undrast þetta; „því eg er líkamalaus andiu
,

segir hún.

„þegar djöfullinn foröum gjörði uppreist á himni, þá var hann, og allir

þeir, sem með honum böröust, rekinn út í hin yztu myrkur. þeir sem
horföu á eptir honum voru og reknir burtu af himni. En þeir, sem hvorki

voru meö né móti honum, og í hvorugan iiokkinn geingu, voru reknir á

jöröu niöur, og skipaö að búa í hólum, íjöllum og steinum, og eru þeir
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kallaöir álfar cöa huldumenn. þeir geta ekki búiö saman viö aöra, en

sjálfa sig. þeir geta gjört bæöi gott og ílt, og það mikið á hvern veginn,

sem er. þeir hafa eingan slíkan líkama; sem þér, mennskir menn, en

geta þó birzt yöur, þegar þeir viljá. Eg er nú ein af þessum flokki hinna

föllnu anda, og því er eingin von, aö þú getir haft meira yndi af mér,

en orðið er." Maðurinn lét sér þetta lynda, og sagöi síðan frá þyí, sem

fyrir sig heföi borið.

b) Hvort sem menn hafa sýnt álfum greiðvikni aö fyrra bragöi, eða

álfar hafa leitaö til manna um það, er þeim hefir legið á, og gátu ekki

feingið ella, en voru of vandir að viröíngu sinni til aö taka það, nema með

íullu lofi manna og leyfi, eða ef þeir hafa þurft manna eigin liösinnis við,

er ósjaldan hefir að boriö, einkum til aö hjálpa álfkonum í barnsnauð, hafa

þeir opt umbunað slíkt ríkulega, og það þókt auðnuvegur, að verða vel

við öllum nauðsynjum þeirra. En á hinn bóginn hafa þeir lagt á þá reiöi

sína, er skorizt hafa undan þess konar liöveizlu við þá.

Sjúmaðurinn á Gotum. (Austan úr Mýrdal.) Svo er sagt, að fyrrum

hafi bóndi nokkur búið á Götum í Mýrdal, og reri hann um vertíðina,

þar sem að fornu og nýu lieíúr veriö tíökað , nefnilega víð Dýrhóla

ey. Eitt sinn sem optar kom bóndi frá sjó; er þá að fara yfir mýrar.

Hann kemur þar að í hálfdimmu, sem maöur haföi hleypt niður hesti

sínum og gat ekki náð honum upp hjálparlaust. Ekki þekti bóndi

þennan mann, en hjálpar honum þó til að draga upp hestinn. þegar

|>að er búið, segir hinn ókunni maður: „Eg er nábúi þinn, því eg bý

inn í llvammsgili og kem nú frá sjó, eins og þú, en svo er eg fátækur,

að eg get ekki borgað þér þetta handtak, eins og maklegt væri, en þann

greiða skaltu hafa hjá mér, ef þú ferð mínum ráðum fram, að þú skalt

aldrei þurfa að fara fýluferð til sjávar, en það er meö því móti, að þú

skalt aldrei fara til sjávar, fyrr en þú sérð til mtúj og mun það þá ekki

bregöast, að þú munt jafnan róa, þegar þú ferð, ef þú bregður ekki af

))cssu. Bóndi þakkar honum þetta ráð. Liðu þá svo 3 ár að Gatnabónd-

inn fór ekki, nema þegar hann sá til nábúa síns og fór aldrei fýluferö og

sat aldrei af sér. En þegar 3 ár voru liöin, bar svo til einn dag, að

strax um morguninn var blíðasta sjóveður, og fóru allir strax til sjávar,

en bóndi sá ekki nábúa sinn fara, og bcið hann þó leingi. Loksins stóðst

bóndinn ekki leingur, heldur fór hann, án þess nábúi hans kæmi. Enþegar

bóndi kom til sjávar, voru öll skip róin. þennan dag barst öllum skipun-

um á, en bónda sakaði ekki, því hann náði eingum um morguninn. En
um nóttina dreymdi bónda nábúa sinn, og talaði hann ]>essum orðum við

bónda: „þú halðir þó það gott af mér, að þú fórst ekki í sjóinn í dag,

en fyrir þaö, aö þú fórst, án þess að þú sæir til mín, þá skaltu nú ekki

])Urfa aö bíða mín hér eptir
,
því eg ætla ekki aö láta þig sjá til mín framar,
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fyrst þá fylgöir ekki mfnum ráðum." Enda sá bóiuli aldrei til nágranna

síns optar. •

íngibjíírg a Svelgsa og álfkonan. (Eptir hándriti Ólafs Sveiiissonar í

Purkey). Svo bar til kveld eitt um jólin á Svelgsá í Helgafellssveit, aö þegar

allir voru komnir inn, sá kona annars bóndans, er þar bjó, og hét Ingi-

bjorg, að kona ókunnug kom upp í lúkugatið, og stóö í stiganum. Lagöi

hún hendur sínar upp á loptsfjölina, og grúfói nokkuö fram á þær. Ingi-

björg kallar upp, og spyr, hver hím sé; en hún þagöi. þegar hiin haföi
9

verið þar Htla stund, þá tekur Ingibjörg ask sinn, er leifar hennar voru

í ; var þaö lítiö eitt af súpu og 2 spaðbitar í henni ; setur hún síðan askinn

fram á fjölina hjá konunni, og rétti hann aö henni. þessi aökomukona

tók askinn, tekur þar úr annan bitann, og réttir niöur fyrir sig, eins og

hún gæfi haim barni sínu, en hinn bitann át hún, og það, sem í askinum

var, og setti hann svo á fjölina aptur, og fór síðan á burt. þetta gekk

í þrjú kvöld hvert eptir annað ; rétti Ingibjörg ávalt askinn til hennar meö

spaöi í; en ekkert töluöust þær við, hvorki í vöku né svefni. En seinast,

þá
' konan kom , skildi hún eptir á lopts skörinni hálfskák^ eina , sem hafa

mátti á herðum ; var hún rauðleit að lit, og svo tilbúin, aö ei þóktist síra

Tómas í Garpsdal eöa aörir, er hana sáu, hafa séö aðra eins. þetta gaf

konuskepnan Ingibjörgu fyrir spaðbitana er hún gaf henni.

Nokkrum tíma þar á eptir voru börn íngibjargar fram í bæardyruin.

þau sjá, hvar þrjú börn eru fyrir framan dyrnar, úti á hlaðinn, og eru

þau að benda þeim út úr dyrunum með skrýtnum handa bendíngum. Fóru

þá börnin út; en hin fóru undan meö hinu sama handapati, og gintu börn

Ingibjargar einlægt á eptir sér, svo að þau voru komin lángt frá bænum,

þegar Ingibjörg, móöir þeirra, sá til feröa þeirra. Hún kallaöi á þau, og

hljóp eptir þeim, og gat hún naumast náð þeim eöa snúiö þeim aptur;

bar sfðan ei framar á því.

r »

Alfkonan í Miðdal. A jóla nóttina kom einu sinni kona inn í

baðstofu í Miðdal ; hún gekk að kertaljósi, sem logaöi á boröinu, og horföi

á þaö leingi og alvarlega, uns einhver sagöi viö hana, aö hún mætti eiga

kertið og fara með það. Konan gjörði það og hvarf síðan. 1

Álfkonan pakkláta. (Vestfirzk sögn.) Konu eina dreymdi kvennmann,

er hún þóktist vita væri huldukona; baö draumkonan hana aö gefa sér

mjólk fyrir barn sitt, 4 merkur með dægri í mánuö, og setja þaö á

tiltekinn stað í bænum. Hét konan henni því, og efndi það, er hún
vaknaði; setti hún mjólkurask á hverju máli á vissan staö, og hvarf jafnan

mjólkin úr honum, og svo gekk í mánuö. En er hann var liöinn, vitraöist

konunni hinn sami kvennmaöur og mælti, að hún hefði vel gjört og skyldi

1. Dr. Maurer Isl. Volkss. G. bls. (eptir Sighvat hreppstjóra Árnason á i'lyvíndai'holti).



hún nú eiga belti það, er hún fyndi í rúmi sínu, þegar hún vaknaöi. Síöan

hvarf konan henni og hún vaknaöi; fann hún þá silfurbelti nijög vandað,

eins og álfkonan hafði^ sagt henni.

Borghildui' álfkona. (Eptir liandritum Sæbjarnar Egilssonar á Klippstaö

og Jóns Bjarnasonar í Brúnavík í Múlasýslu.) Alfaborg heitir klettur mikill,

líkur herborg, sem stendur fyrir miöjuni botni Borgaríjaröar í Múlasýslu,

á sléttum mýrum
,

og mun fjörðurinn draga naíh af borg þessari.

Borgin er á aö geta 6 til 8 faöma á hœö, en her um bil 24 faöma

aö ummáli; er brekka víöast aö neöanveröu, en klettar fyrir ofan, og

þó víöa uppgaungur; melur er uppi á borginni og grastorfur. 1 Álfa-

borg var hún kölluö, af þyí þaö var alþýðu trú, aö þar væri höfuöból

æöstu álfa og höföíngja huldufólks á austurlandi, er var geysi-margt. þyí

trúöu menn einnig, að kirkja þessara borgarmanna og sveitúnga þeirra

væri fremst í þraungum dal, sem liggur fram af Borgarfiröi, og Kækjudalur

heitir, þar í steini, og likist hann mjög húsi í lögun, og er nefndur

Kirkjusteinn
,
og þóktust menn opt veröa þess varir, aö huldufólk reiö

r

þángað. Jökulsá heitir næsti bær fyrir framan Alíaborgina, þeiin megin

Fjaröarár. Einu sinni bjó þar bóndi, sem hélt vinnukonu þá, sem Guörún

hét. Einhvern sunnudag um sumar fóru allir þaöan til kirkju að Desjarmýri,

nema vinnukonan; hún var ein heima. Húsmóöir hennar baö hana aö skaka

og hirða málnytu, þegar hún væri búin ad smala og mjalta féö. Fór svo

fólkiö til kirkjunnar, en stúlkan aö smala, mjólkaöi svo ærnar og hleypti

þeim ofan á eyrarnar, fyrir neðan bæinn. Eptir þaö fór hún að niatselda,

og þegar hún haföi loldð búverkum, kom húu út á hlaö og skygndist þaöan

um bæöi eptir ánum og öðru, sem fyrir hana bar. Sér hún þá margt

fólk ríöa fram eptir götunum , sem liggja neöan viö túniö á Jökulsá. þessir

menn voru margir saman, og riðu allir í litklæðum á fjörugum hestum og

fallegum. Hana furðar þetta því fremur, sem bæði var fólkið farið að utan,

og svo þaö, hvað seint þetta fólk færi til kirkju. Allir fóru þeir fram hjá

bænum, nema kona eín; hún reið upp túnið og heim á hlaöiö.
2 þessi kona

var göfug ásýndurn og sælleg, en hnígin á efra aldur. Hún heilsar

stúlkunni og segir: „Gef mér skekna mjólk aö drekka, stúlka mín." Stúlkan

hljóp inn, fylti trékönnti 3 með áum og færði henni. En konan tók viö og

tcygaöi. þegar hún gaf upp, spurði vinnukonan: „Hvaö heitiö þér?u En
konan svaraði eingu og fór aptur aö drekka, og drakk annan teyg. Spyr

þá vinnukonan hana aptur að sömu spurníngu. En konan svarar enn

1. Lýsíngin á Alfaborginni er tekin eptir hanclriti síra Siguröar Gunnarssonar á

DesjarmýrLv'" 1
-

: > j*.'p<-míi'* ; /yXp\ • <'Ai\'*

2. Jón Bjarnason segir , aÖ alt fólkiÖ hafi riÖiÖ um hlaÖiÖ
,
og fyrstur karlniaÖur á

brúiiákjóttum liesti
,

og hafi allir karlmennirnir tekiÖ ofan lKifuÖföt sin þegjandi til aÖ

heilsa stúlkunni, sem stóÖ í bæarclyrunum.

3. Tinkönnu, Jón Bjarnason.
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'eingu, og fer aö drekka. þegar húu hafói drukkiö úr könnunni, og lagt

lokið yfir, sér stúlkan, aö hún fer inn í barm sinn, og tekur þaðan fallegan

léreptsklút, leggur ofan á könnulokið og fær henni, og þakkar hennifyrir.

þá spyr stúlkan enn í þriðja sinn 1
: „Hvaö heitið þér?" „Borghildur heiti

eg, forvitna niín," segir konan, sló hestinn svipuhögg, og reiö úr hlaöinu

á eptir fólkinu og náöi því. En vinnukonan horfði á eptir því, og sá það

seinast til þess, aö þaö reið inn hjá gráum steini utan til í svo neíndum*

Kollutúngum
;
þær liggja fram til Kækjudals. Leið svo og beið, þángaö

til fólkiö kom heim um kvöldið frá kirkju, þá sagði vinnukonan frá því,

sem fyrir sig heföi boriö um daginn, og sýndi fólkinu klútinn, sem henni

var gefinn; var hann svo fallegur, að eingum þóktist slíkan séð hafa, og

er sagt hann hafi geingið milli höfðíngskvenna á landinu. En reiöfólk það,

sem vinnukonan sá, átti aö hafa veriö huldufólk úr Álfaborginui, og ætlaö

til kirkju í Kirkjusteinimi á Kækjudal.

Álfkonan og áa-askurinn. (Eptir bandriti Ólafs Sveinssonar í Purkey.)

I Búðardal hjá þorsteini sál. Pálssyni var kvenninaöur nokkur að nafni

Geríður; var hún prests eöa prófastsdóttir austan undan Eyafjölluin; hún

var ólygin og ráövönd að allra þeirra vitund, er til hennar þektu. Hún
sagði frá því, að j>á hún var fyrir austan, hafi verið þjónustu stúlka nokkur,

að mig miniiir á Bergþórshvoli (svo sagöi faöir minn sál. frá, og var

hann í Búðardal hjá frænda sínum þorsteini sál. Pálssyni, og heyröi Geríði

þessa segja frá). þjónustu stúlka þessi hafði jafnan geingið, ^á hún fór

aö þvo lín hjá mjög stórum steini eöa klett, og }>ar opt hvíldir tekiö og

hreinsaö burt frá klettinum hestagadd og þrekk, Einu sinni þá hún haföi

með pvotta farið, og gekk hjá þessum kletti, heyrði hún, að í klettinum

var verið aö strokka, og gekk svo leið sína. Fór hún með þvotta sína að

læknum, sem hún var vön að þvo í, en pá hún var búin að þvo, gekk

hún aptur heimleiöis meö þvottana, þó meö lösnum burðum; því aö henni

haföi ílt oröiö viö lækinn, og komst svo undir klettinn, og settist þar niöur.

þá hún var niöur sest, sá hún aö kona kom út úr klettinum, og hélt á

aski hvítum meö rauöum gjörðum ; hún gengur þángað, er stúlkan sat, og

réttir askinn að henni, og segir: „Taktu við að drekka; þú heldur jafnan

hreinn í kríng um hús mitt og bæ.u Stúlkan þoröi eigi annaö aö gjöra,

en taka viö askinum og drekka ; voru það þá volgar áir, er í honum var.

Við það batnaöi stúlkunni, og rétti aptur askinn aö konunni þegjandi.

Konan tók viö, og fór inn í klettinn, en stúlkan heim óhindruö.

l>óröur á prastastööum. (Eyfirzk sögn.) þóröur hét maöur; hann
^jó á þrastastöðuin á Höfðaströnd í Skagafirði. Hann þókti nokkuö
undarlegur í skapi. þaö var einn vetur, aö hann fór að heiman, og

1. Mér finnst viÖkunnanlegra, a6 stúlkan hafi þrítekiö Ibrvitnisspurníng sína, eins og
Jón befir, licldur en aÖ eins spurt einu sinni, eins og Sæbjörn segir í'rá.
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ætlaöi í kaupstaö, en drífa var svo mikil, aö mönnum þókti óratandi.

Hann bar vörupoka og geingur nú ofan mýrar, því ekki er lángt

þaðan í Hofsós. þegar hann er skamt kominn, villist hann, heldur þó

áfram til kvölds, þá þykist hann sjá búðir svo háar, að furðu gegndi;

geingur hann þángað; er þar ljós í gluggum. Hann geingur að einum,

sér þar fólk inni og heyrir hljóðfærasaung og sér dansað. Iíann geingur

nú að dyrum, og klappar uppá. Strax kemur fram í dyrnar maður á frakka

og spyr hann, hvað hann vilji. þóröur sagði sem var um villu sína og

kveðst hann vilja fá sér húsaskjól, ef þess væri kostur. Hinn kvað það til

reiðu „og fylg þú mér inn með vörupoka þinn. Skal eg á morgun verzla

við þig, og mun þér ekki verra þykja, en í Hofsós.u þóröur trúði varla

sjálfum sér og hélt hann sig væri að dreyma. Nú leiðir frakkamaðurinn

þórð í stofu þó hann væri ekki tígulega búinn ; var þar margt fólk, kona,

börn og hjú ; var það alt skrautlega búið, sat við saung og gleði. Frakka-

maðurinn eða húsráðandinn mælti til konu sinnar lágt, en þó svo þórður

heyrði: „Hér er kominn maður, lúinn og viltur og þarf hressíngar við.

Gjörðu honum eitthvað gott heillin mín. u Hún kvað hann bágt eiga, stóð

upp brátt, og sækir honum mat, bæði mikinn og góðan. En húsráðandinn

kemur með flösku og staup tvö, skeinkir á, drekkur annað sjálfur, en biður

þórð drekka hitt. Hann gjörir það. þykist hann ei smakkað haiá jafn-

gott vín á æfi sinni. þar var skemtan hin mesta og leiddist l>órði ekki,

en kynlegt þókti honum æfintýri sitt. Fær hann nú hvert staupið að

öðru; tekur hann að veröa drukkinn. Síöan fékk hann gott rúm, og svaf

af um nóttina. Um morguninn fékk hann líka mat og vín enn betra, en

um kvöldiö. Síðan geingur húsráðandi með honum út, og býður honum
aö höndla viö sig. þórður þiggur það. Gánga þeir í búðina; er þar alls-

konar varníngur. þórður leggur inn vörur sínar; tók kaupmaður (réttast

nefndur) þær góðum helmíngi betur, en var vani til í Hofsós. þórður tók

nú korn í poka sinn og lérept og ýmislegt kram, sem hann þurfti; var

það alt með helmíngi betra verði, en hann haíði vanizt, og er hann var

búinn, gaf kaupmaður honum sjal handa konunni og brauð handa börnunum.

Sagði, að hann skyldi njóta þess, að hann hefði hjálpað syni sínum úr lífs

háska. þórður hélt það ekki verið hafa. Kaupmaður sagði það þó verið

hafa. „þú varst einu sinni staddur undir þórðarhöfða með fleiri mönnum
úngum. þiö láguö eptir byr og ætluðuð fram í Drángey. þeir fóru að

leika sér aö steinkasti og hæfu þar í klett, en sólskin var heitt; haföi

sonur minn lagzt til hvíldar undir klettinn, því hann var lúinn og haföi

vakað um nóttina. þú bannaðir mönnunum steinkastiö og kvaöst það

óþaríágaman. þeir hættu að vísu, en höfðu þig í skimpi fyrir tiktúrur

þínar, og kváðu þig jafnan undarlegan verið hafa. En hefðir þú ekki þetta

bannað, mundu þeir hafa drepið son minn. u Að svo mæltu fór þórður að

búa sig á staö; var þá bjart veöur. Kvaddi nú þóröur fólkið alt, en kaup-
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maður gekk meö honum á veg og baö haun síöan vel fara, og snýr heim

síöan. þóröur heldur nú lciðar sinnar. En er hann leit viö til kaupstaöarins,

sá hann ekkert, nema þórðarhöfðann skamt frá sér; furöaði hann sig mjög

og gekk nú heim, fann konu sína, sagði henni frá og sýndi henni varnínginn

og fær henni sjaliö. Hún gladdist viö alt þetta og þakkaöi manni sínum

gjöfina. Varníngur þórðar gekk víða til sýnis og hafði slíkur aldrei sézt

hér á landi, og þó víöar væri leitaö. Aldrei sá þórður kaupmanninn, né

nokkuö af því fólki síðan. En af varníngnuin átti hann til sýnis alla

sína æíi.

Kaupamaðurinn. (Eptir sögn skólapilta að noröan, 1845.) Einu sinni

fór maöur sunnan af Suðurnesjum noröur í land í kaupavinnu. Hann

fékk ákaflega mikla þoku, þegar hann kom norður á heiöarnar, svo

hann viltist. Gjörði þá hret og kulda. LagÖist nú maöurinn fyrir,

og tjaldaöi, þar sem hann var kominn. Tekur hann síðan upp nesti

sitt og fer að borða. En á meðan hann er að því, kemur inn rakki mó-

rauður í tjaldið, og er mjög hrakinn og sultarlegur. Sunnlendíngurinn

undraöist, aö þar skyldi koma til hans hundur, er hann átti eingra dýra

von. Svo var rakkinn ljótur og undarlegur, að honum stóð stuggur af;

ekki að síöur gaf hann honum þó svo mikið af nesti sínu, sem hann vildi.

At hvolpurinn gráðuglega, og fór síðan burtu, og hvarf út í þokuna. Ma-

öurinn skipti sér ekki af þessu, en fór aö sofa, þegar hann var búinn að

borða, og hafði hnakkinn sinn undir höföinu. þegar hann var sofnaður,

dreymdi hann, að kona kom inn í tjaldiö. Hún var mikil vexti, og hnígin

á efra aldur. Hún segir: „Eg þakka þér, maöur minn, fyrir hana dóttur

mína, en ekki get eg launað þér fyrir hana, sem skyldi. þó vil eg, þú

þiggir af mér ljáspíkina þá arna, sem eg legg hérna undir hnakkinn þinn.

Eg vona, hún veröi þér að góðu gagni, og mun hún eins bíta, hvað sem

fyrir verður. Aldrei skaltu eldbera hana, því þá er hún ónýt, en brýna

máttu hana, ef þér þykir þess þurfa." Síðan hvarf konan burt. þegar

maöurinn vaknaði, sá hann að upp var létt þokunni, og albjart. Sól var

hátt á lopti. Varð þá manninum fyrst fyrir aö taka hesta sína, og búast

á stað. Tekur hann þá saman tjaldið, og leggur á hestana. En þegar

hann tók upp hnakkinn sinn, sá hann þar undir ljá, svo sem hálfsleginn

og allliðlegan, en þó ryðgaöan. Man hann þá eptir draumnum, og hirðir

spíkina. Fer hann svo á braut, og geingur vel. Finnur hann bráðum

veginn, og heldur hiö skjótasta til bygða. En þegar hann kom norður,

vildi einginn taka hann; því allir voru þá búnir að fá sér nóg kaupafólk,

og líka var þá nærri því liðin ein vika af slættinum. Hann heyrir þá
sagt, að þar sé kona ein í sveitinni, sem eingan kaupamann hafi tekiö.

Hún var auöug af fé, og þókti hún margt kunna. Hún var ekki vön að

taka kaupafólk, og byrjaði aldiei sláttinn
,
fyrr en viku og hálfum nwnuöi
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á eptir öðrum, og þó var hún jafnan eins fljótt búin meö tún, eins og

aðrir. þá sjaldan hún hafði tekið kaupamenn, hélt hún þá ekki nema eitía

viku, og galt eingum kaup. Sunnlendíngnum var nú vísaö til þessarar

konu, og sagt frá siðum hennar. Og af því hann fékk hvergi vinnu, iór

hann til hennar, og bauðst að slá hjá henni. Hún tók því vel, og kvaðst

mundi lofa honum að vera eina viku. „En ei geld eg þér kaup,u segir

hún, „nema þú sláir svo mikið alla vikuna, að eg geti ekki rakað ljána

upp á laugardaginn." þetta þókti honum góður kostur, og fór nú að slá.

Tók hann þá spíkina, álfkonunaut, og fannst honum hún bíta vel. Aldrei

þurfti hann að brýna, og svona sló hann í samfleytta 5 daga. þókti ho-

num hér gott að vera, og var konan góð viö hann. Einu sinni varð honum

geingið út í smiðju. þar sá hann ógrynni af orfum og hrífum, og Ijáa-

búnka stóran. Furðaði hann sig á þessu, og þókti konan ekki vera á

hjarni með amboð. Á föstudagskvöldið fór hann að sofa, eins og hann

var vanur. Dreymði hann þá um nóttina, að álfkonan, sú sem gaf honum

ljáin, kom til hans, og sagði: „Mikil ljá er nú oröin hjá þér, en ei mun
konan, húsmóðir þín, verða leingi að skara henni saman, og þá rekur hún

þig burt, ef hún getur náð þér á morgun. þú skalt því gánga í smiðjuna,

ef þú heldur, að ljáin ætli að þrjóta, og taka svo mörg orf, sem þér lízt,

og binda ljái í þau, og bera þau út í teiginn hjá þér, og reyna hvernig

þá fer.
u þegar álfkonan haföi þetta mælt, fór hún burt, en kaupama-

ðurinn vaknaði, og reis á fætur. Fór hann þá að slá. Uin miðjan morg-

un kemur konan út, og hefir hún þá 5 hrífur með sér. Hún segir: „Mik-

il er ljáin orðin, og meiri, en eg hugsaði. u Lagði hún þá hrífurnar til

og frá í teiginn, og fór að raka. þad sá kaupamaður, að mikið rakaði

konan, en ei rökuðu hrííurnar minna, og sá hann }>ó eingan. þegar leið

fram að miðjum degi, sá hann, að Ijáin ætlaði að þrjóta. Gekk hann þá

í smiðjuna, tók þar orf nokkur, og batt í ljái. Síðan gekk hann út aptur

á völlinn, og stráði orfunum til og frá með óslægjunni. Fóru þau þá öll

að slá, og stækkaöi þá bletturinn óöum. Gekk þetta allan daginn til kvölds,

og þraut ekki ljáin. En þegar kvöld var komið, gekk konan heim, og

tók hrífur sínar. Bað hún þá kaupamanninn koma heim líka, og bera

með sér orfin. Sagði hún, að hann kynni meira, en liún heföi hugsað, og

skyldi hann njóta þess, og vera hjá sér svo leingi, sem hann vildi. Varö

hann svo hjá henni um sumarið, og kom þeim vel saman. Heyuðu þau

vel, og fóru þó í hægöum sínuin. Um haustiö galt hún honum kaup geysi-

mikiö, og fór hann suöur meö þaö. Sumarið eptir var hann og hjá

henni, og svo mörg sumur, sem hann fór í kaupavinnu. Seinna meir reisti

hann bú á Suðurnesjum, og þókti jafnan hinn bezti dreingur. Hann var

bezti sjómaður, og mesti dugandismaöur til hvers, sem hann gekk. Hann
gekk ætíð einn aö slætti, og hai'öi aldrei annan ljá, en spíkina, álí'konunaut.

þó var hann jafnan eins fljótur og aðrir aö slá tún sitt, en ei hafði hann
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amiaö gras, en túnið
,
eins«og par er tíðast. Eitt suraar bar svo viö, að

hann var róinn til fiskjar. þá kom nábúi lians til konu hans, og bað kana,

að ljá sér Ijá til aö slá með; því hann sagðist hafa brotiö spíkina sína,

og vera ráöalaus. Konan fór að leita hjá manni sínum, og fann spíkina

góðu, en eingan ljá annan. Hún ljær bóndanum spíkina, en tekur honum
vara fyrir aö eldbera hana; ^>ví það sagöi hún, aö maöurinn sinn gjöröi

aldreii Hann lofaöi pvf, og fór heim. Batt hann spíkina í orfið, og fór

að slá, en náöi eingu hári af með henni. Reiddist þá bóndi, og brýndi

spíkina, en það dugöi ekki. Fór hann pá í smiðju, og ætlaöi aö deingja

spíkina; því hann hugsaöi, að ekki væri mikið í húfi, pó hann eldbæri

spík pessa. En undir eins og hún kom í eldinn, rann hún niöur, sem

vax, og varö að gjalli einu. Fór þá bóndi, og sagði konunni hvar komið

var. Varð hún þá hrædd; því hún vissi, að petta mundi manni sínum

líka stórilla, þegar hann vissi }>að. fcað varð og. þó er þess ei getiö,

að hann léti það leingi á sig fá, en samt sló hann þá konu sína, fyrir

tiltækið, og bar ]>að ekki við hvorki fyrr né síðar.

Grímshóll. (Eptir handriti Guðmundar í Gegnishólum.) J>ess er getið

um Norölínga aö þá er þeir fóru suöur í verið, gjörði bil á t>á nálægt

Grímshóli á Stapanum. Einn þeirra var heldur hjárænulegur og drógst

hann aptur úr hjá hólnum og hvarf fcar félögum sínum. En er hann

var einn orðinn, kom maður að honum og baö hann að róa hjá sér.

Norðlíngurinn varð feginn boðinu og fór með hinum ókunna manni, og

reri hjá honum um vertíðina. En um lokin, fcegar Norölendíngar fóru

heim, fundu Þeir hann í sama staö á leið sinni og þeir skildu áöur viö

hann. Var hami tar þá með færur sínar, og haföi ekki leyst t>ær upp;

því ekki haföi hann lagt sér neitt til um vertíöina. Landar hans gjöröu

nú heldur enn ekki gys að honum, að hann skyldi hafa setið þarna alla

vertíöina, og spurðu, hvar hann hefði verið. Hann sagðist hafa róiö, eins

og þeir, og, ef til vill, ekki hafa aflaö minna en hver annar. Tekur hann

l>á upp sjóvetlíng fullan af peníngum og segir að þarna sé hluturinn sinn.

Blæddi þeim þá mjög í augum er þeir sjá það, og sýnflist aflinn ei alllítill.

Fóru þeir síöan allir noröur. Maöurinn reri suöur margar vertíöir eptir

Þetta, og fór æ á sömu leið og í fyrsta skipti. En aldrei sagði hann neitt

greinilega frá, hvar hann var, og vissu menn pað eitt um hann, er allir

sáu, að hann reri einhverstaðar þar, sem hann aflaði vel.

Sýslumannskonan á Bustarfelli. (Eptir handriti Jóns al^íngismanns

Sigurössonar á Gautlöndum.) Aö Bustarfélli í Vopnafiröi var einu sinni sýslumaöur,

ríkur og stórættaöur. Hann var kvongaöur og átti rausnarbú mikið. Sá var

siður á Bustarfelli, að fólk lagðist til svefns á vetrum, aður en ljós var

kveykt í baðstofu, og réð konan sýslumannsins pví alténd, hvað leingi var

sofið. Kveykti hún sjálf Ijós og vakti fólkið. það var einhverju sinni, að
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konan vaknar ekki, sem hún var vön, og fer vii*nufólkið á fætur og kveykir.

Vill ekki sýslumaður láta vekja hana; segir hann, aö hana muni dreyma,

og skuli hún njóta draumsins. Og er lángt er liðið á nótt, vaknar hún

loksins og varpar allmæöilega öndinni. Segir hún þá draum sinn, að henni

þykir maður hafa komið að sér og beðið sig uppstanda ög fara með sér.

Hún gjörir það, og fer hann með hana nokkuö frá bænum og aö steini

einum stórum, sem stóð í landeign Bustarfells og hún þekti. Maðurinn

geingur þrisvar réttsælis í kríng um steininn; og sýnist þá konunni hann

verða að litlu, en skrautlegu húsi. Leiðir hann svo konuna inn í húsið,

og er þar alt fagurlega umbúið. þar sér hún, að kona liggur á gólfi,

og er mjög þúnglega haldin. Kerlíng ein var og í húsinu og ekki fieira

manna. Maðurinn bar þá upp erindið við konu sýslumannsins og biður

hana bjarga konu sinni, sem liggi á gólfi, og muni deya, nema hún njóti

að fulltíngis mennskra manna. Sýslumannskonan geingur þá að sængur

konunni og segir: „Jesús góður hjálpi þér." Við Þessi orð brá svo, að

konan verður bráðum léttari, og aflar það þeim öllum hinnar mestu gleði.

það sér sýslumannskonan , að eptir það hún nefndi Jesú nafn skreiðist

kerlíngin ofan og sópar sem vandlegast innan alt húsiö, og ímyndar

sýslumannskonan sér , að kerlíngu hafi lítið þókt hreinkast híbýlin við það

nafn. Nú er tekið til að lauga barnið og skal sýslumannskonan vera fyrir þeim

starfa. Fær sængurkonan henni bauk með smyrslum í, sem hún á að

bera í augu barnsins, um leið og hún laugar. jþetta gjörir sýslumanns-

konan, og ætlar, að smyrsli þessi muni heilnæm. Dettur henni í hug að

bera þau í augu sér, en þorir það þó ekki fyrir fólkinu. þó getur hún

með lagi og svo einginn sá, brugðið fíngurgómnum í hægra auga sitt. Er

svo lokið laugsminni, og býst sýslumannskonan til heimferða. En að

skilnaði gefur sængurkonan henni dúk mjög dýran; var hann úr guövef

og allur gullofinn. Geingur svo maöurinn með sýslumannskonunni út úr

húsinu, og er þau koma út, geingur hann þrisvar rángsælis í kríng um
húsið, og verður það þá aptur að steini. Fylgir hann konunni síðan aptur

heim að Bustarfelli, og skilur þar við hana. Tekur nú sýslumannskonan

dúkinn undan höfði sér, og sýnir til jarteikna um sögu sína. þóktist

einginn slíkan grip séð hafa af samri tegund, og er svo sagt, að dúkur

þessi sé enn hafður að altarisklæði við kirkju þá, sem Bustarfell á kirkju-

sókn að.

En frá sýslumannskonunni er það að segja, að hún fann þá breyt-

íngu á hægra auga sínu, sem hún hafði borið smyrslin í, aö nú sá hún

með því alt, sem skeði bæði í jörðu og á; er svo sagt, að nálægtBustar-

felli séu klappir miklar og björg stór. Sá nú sýslumannskonan , að þetta

var raunar öðruvísi, en sýndist, og aö þetta voru alt bæir, hús og l>orp

stór; var það alt fult af fólki, sem hafði alt atferli, sem annað fólk, sló

og rakaði og yrkti tún og eingjar. það átti naut, sauöi og hesta, sem
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alt gekk innan um annan búsmala og eins fólkiö. þaö gekk með ööru

fólki og vann það, sem því sýndist. En einginn sá það, nema sýslumanns-

konan; tok hún fyrir því, að þetta fólk var miklu verkhyggnara og veöur-

glöggara, en annaö fólk; breiddi það opt hey, þegar ekki var þerrir, og

stundum breiddi það ekki, þó á væri brakandi þerrir. Tók sýslumanns-

konan eptir því, aö þá kom ætíð þerrir, þegar það breiddi, en rigníng,

ef það breiddi ekki, en aðrir breiddu, og svo var um annan verknað. Tók

sýslumannskonan mjög eptir því búnað og verklag, og þókti henni sér

það alt að góðu verða. Liöu svo fram nokkrir tímar.

það var einhverjusinni, að sýslumannskonan kemur í kaupstað. Og

er hún kemur í krambúð, sér hún, að kona sú, er hún sat yfir forðum,

er fyrir innan búöarboröið. Hefir hún tínt saman og hlaðið í fáng sér

ýmislegu, sem fágætast var af kramvöru hjá kaupmönnum. fcað sér

sýslumannskonan, að einginn verður var við konu þessa, nema hún. Hún
geingur því að borðinu, og segir mjög vingjarnlega: „Og viö sjáumst þá

hérna aptur." Huldukonan snýr sér viö mjög reiðulega og hrækir í hægra

augað á sýslumannskonunni , án þess að segja nokkuð. En svo brá við,

að sýslumannskonan sá ekki huldukonuna upp frá því, og ekkert framar,

en hún haföi séð, áður en hún bar smyrslin í hægra augað á sér.

Álfkona í barnsnauð. (Eptir handriti Ólafs Sveinssonar í Purkey.) Fyrir

austan, sagt er, að það hafi verið í Odda, sókti stúlka þvotta á kirkju-

garð um kvöld; en þá hún var að taka þvottana, kom til hennar

maður, er hún eigi þekti. Hann tekur í hönd hennar, og biður hana

að koma með sér, og segir hann, að hana skuli ekkert saka, „en viljirðu

það eigi gjöra,
u segir hann, „þá muntu fá að reyna umbreytíngu á gæfu

þínni.
u Stúlkan þorði ekki annaö, en gjöra eptir beiðni hans, og geingur

með honum, þar til þau koma að húsa-bæ, að henni sýndist, þó það reynd-

ar væri hóll; síðan ganga þau aö dyrum bæarins; hann leiðir hana inn,

og eptir laungum gaungum, þángað til þau komu í baöstofu. Dimt var

að sjá fyrir hennar augum í öðrum enda baðstofunnar, en ljós brann f

hinum; þar sá hún, aö kona lá á gólfi, og hafði hljóð nokkur, og gat ei

fætt barnið. Konu gamla sá hann hjá henni mjög ángurbitna. Maöurinn,

er leiddi hana þángað, mælti til hennar: „Gakktu upp, og hjálpaðu konu

minni, svo hún fæöi barnið. u Stúlkan gekk upp og þar að, er konan lá,

en gamla konan fór á burt; en hin aðkomna stúlka fór höndum um
konuna, er á gólfi lá, eptir því er við átti, og hún vissi, að við þurfti;

greiddist þá fljótt um fyrir konunni, svo að barnið fæddist þegar. En
þegar barnið var fætt, kom faðir barnsins með glas, og sagði henni að

bera úr því í augu barnsins, en varast aö láta það koma í sín augu. Hún
gjörði svo, að hún bar úr glasinu í augu barnsins; en þá það var búið,

strauk hún fíngrinum um annað auga sitt. Sá hún þá meö því auganu,
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að margt fólk var í hinum enda baöstofunnar. Maðurinn tók af henni

glasið, og gekk meö það á biírt; kom síöan aptur og þakkaði henni fyrir

hjálpina, og hið sama gjörði konan; sögðu þau henni, að hún mundi verða

gæfu-kvennmaður. Hann gefur henni þá klæöi í svuntu, er hún þóktist

aldrei slíkt séð hafa; síðan tekur hann í hönd hennar, og leiðir hana á

burt, þángað til hann kom með hana að kirkjugarðinum
,
þaðan sem hann

leiddi hana, og geingur síðan á burt, en hún fer heim til sín. Á þessum

komandi vetri andaðist kona prestsins, er þar var, en stúlka þessi varð

aptur kona hans. Opt sagðist hún sjá huldufólk; það var og, að þá hún

sá það saman taka heyflekki sína, lét hún taka saman hey hjá sér, enda

var þá skamt til vætu, þótt bjart lopt væri. það var einnu sinni, að hún

fór í kaupstað með prestinum, manni sínum. þá hún var í búðinni, sá

hún þar hinn fyrnefndan álfamann, að hann bar varnfng út frá huldu-

kaupmanni, er þar var. þá varð henni það á, að hún heilsaði honum og

sagði: „Sæll vertu kunníngi, eg þakka þér fyrir síðast." En hann gekk

þá að henni, brá fingri í munn sér, og dró um auga hennar; en við það

brá henni svo, að hún sá eigi þaðan í frá huldufólk, eður athafnir þess.

Konan á Skúmsstöðum. (Eptir hanclriti Jóns prests ^óröarsonar nú á Auðkúlu.)

Á Skúmsstöðum í Landeyum í Rángárvalla sýslu bjó forðum bóndi;

hann átti konu ásjálega og mörg börn. Einhverju sinni um vetrartíma í

rökkri var hann úti í heygarði, en kona hans inni við matseld. Kemur

þá til hennar maður, er hún haí'ði aldrei fyrr séð, og biður hana að hjálpa

konu sinni, sem sé í barnsnauð. Hún telst undan því með öllu móti, og

segist aldrei hafa verið hjá konu. Hann leitar því fastar á hana með þetta,

þar til konan játar, aö hún skuli meö honum fara. Gánga þau svo, þán-

gað til }?au koma aö háum hól. Lýkst þá hóllinn upp og geingur maöurinn

]>ar inn á undan ; en konan leggur vetlínga sína á hólinn fyrir ofan dyrnar. *)

MaÖurinn sagði, hún skyldi vera óhrædd, og gánga þau síðan inn í hólinn.

þegar þau eru inn komin, sér konan þar ekkert, nema eitt rúm og konu

í; hún hafði jóðsótt Þúnga og hríðir miklar. Konan fer nú höndum uni

hana, og hægist henni við það, svo að hún elur barnið stuttu eptir. Koinui

tók við barninu, og veitir því alla umbúð og aöhjúkrun, sem venja er

tiL Aö því búnu lýkur bóndi upp kistli einum, tekur þar úr stein og

biöur ljósuna að nudda honum um augu barnsins. Konan skilur eigi í,

hvað þetta á að Þýða, og hugsar með sér, það geti þó varla orðið sér að

meini, þótt hún nuddi steininum um annað augað í sér, og gerir hún svo,

svo að bóndi varð þess eigi vísari. Sér hún þá fólk á gángi um hólinn

og sumt sitja að vinnu, en lætur eigi neitt á því bera. Síðan fylgir huldu-

maðurinn henni heim til sín og þakkar henni komuna.

1. þaÖ er ráð til þess, aö maður eigi útkværat úr álfabygöum, ef raaÖur skilur

eitthvað eptir af ser úti fyrir, er inn er geingiÖ.
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SumariÖ eptir fór bóndinn á Skúmsstöðmn út á Eyrarbakka með vörur

sínar, og var kona hans í för með honum. Hann verzlaöi vörum sínum

á Eyrarbakka, heldur síðan heiín á leiö, og liggur viö þjórsá hjá Egils-

stöðum. Um kvöldiö, er lestin var lögzt, og allir komnir til náöa, fékk

kona bónda ekki sofnaö, og er hún hefir vakaö um hríö, sprettir hún

tjaldskörinni og lítur út. Sér hún ]>á meö hinu skygna auga mann koma
aö mjölsekkjunum , er lestamenn áttu, leysa frá þeim og taka sinn hnefa

úr hverjum, og láta í belg, er liann bar undir hendinni. Og cr hann haföi

þvínær fylt belginn, mælti konan til hans: „því gerir þú l>etta?
u Hann

WtUr upp á hana stórum augum og mælti: „því sér i>ú mig?" Blæs hann

þá á hana, svo aö hún fann glögglega. Sá hun hann þá eigi framar, og

eingan huldumann upp frá því.

Yílrsetukonan. (Austan úr Mýrdal.) Litlu fyrir síöustu aldamót bjó

í Landeyjum á bæ þeim, erKúhóll heitir, bóndi sá, er SigurÖur hét; hann
átti konu pá, er kallaöist Signý; þessi kona var yfirsetukona þar í sókninni.

Svo bar til eitthvert sumar, aö SigurÖur bóndi átti bæöi ílt og lítiö hey.

Svo bar til eitt kvöld öndveröan vetur, aö þau hjón voru nýháttuö; þókti

konunni sem maður kæmi aö rúmstokknum. i^essi maöur biöur hana koma
fljótt á fætur, en talar ]>ó fremur lágt. Konan spyr, hvaö hún eigi aö

vilja. Komumaöur svarar, hún eigi aö hjálpa konu sinni, sem liggi á

^arnssæng og sé harölega haldin, en vegurinn sé ekki lángur og muni hún
verÖa skamma stund. Konan kveöst pá veröa aö vekja Sigurö, svo hann
yiti af burtferö sinni. Komumaöur kvaö ]>ess ei burfa, l>ví vegurinn sé

Hiáske skemmri, en hún ætli. Síöan býst konan meö manninum, og tekur

skæri, sem hún var vön aö hafa, ]>egar hiín fór í pesskonar ferðir. þau
Sánga síöan út, en skamt úti í túninu var hóll nokkur, l>ar aö stefnir

wiaöurinn. þegar þángað er komiö, opnast hÖUinn og l>ar geingur hinn

°kunni maöur inn og konan eptir honum. þar eru ]>okkaleg hús og þar

%gur kona á sæng, mjög hart haldin. Börn eru þar 2 nokkuö stálpuð.

Signý fer nú aö hjálpa konunni og geingur l>aö vel og fljótt. þegar barn-

^ er komiö, biöur Signý bónda að hita laugarvatn. En sængurkonan
kvaö þess ei þurfa, heldur skyldi hún fara eins meö barniö, eins og hún
teri meö kálfana hjá kúnum sínum ; lét Signý t>á barniö undir eins í faðm
móöur sinnar, og sagöi t>á húsbóndinn, að hún þyrfti nú aö flýta sér heim,
áöur en SigurÖur bóndi hennar vaknaöi. Síðan fylgði maðurinn henni út

°g heim að bænum. En á leiöinni sagöi haun viö Signýu: „Eg get fátæktar
vegna ekki borgaö þór ómakið, en þó skal eg sjá svo um, að þó þú eigir

bæði slæmt og lítið hey, þá munu kýrnar þínar bæði þrifast sæmilega,

°g mjólka ekki verr, en vant er.
u Síðan skildu þau, fór konan inn og

háttaöi hjá bónda sínum. Bóndi vaknaöi og spurði þá konu sína, hvert
hún heföi fariö. En hún kveöst hvergi hafa farið. Bóndi segir, að hún

t 2



18 ÁLFAR

hafi ekki verið í rúminu nokkra stund, og þartil séu skórnir hennar snjó-

ugir og. biöur hana satt segja. Hún synjar, aö hún hafi nokkuð farið, en

dreynít hafi sig draum og segir, hvað fyrir sig hafi borið. Bóndi trúir

ekki t>essu og biður hana að Ijúga ekki að sér. þá segir Signý, aö hún

minnist þess, að þegar hún skildi á milli í svefninum, þá hafi hún stún-

gið skærunum blóðugum í vasa sinn, og muni þau bera vitni, hvort hún

hafi nokkuð farið. Síðan leitar húu í vasa sínum og þar finnur hún blóöug

skærin; trúöi þá bóndi sögu hennar. En svo hefur Signý sagt frá, að

aldrei hafi hún feingið jafnmikinn og góðan ávöxt af kúnum sínum, eins

og l>ann vetur. Segja l>eir svo frá, sem l>ektu Signýju, að hún hafi verið

íámælt og siðsöm," og þykir því víst, aö saga hennar sé sönn.

Álfkonan í Ásgarðsstapa. (Eptir handriti síra Páls Jónssonar nú á

VöWum í SvarfatfardaJ.) í Hvammssveit í Dalasýslu er bær sá, er Ásgarður

heitir. Stendur hann skamt frá sjó undir fjallshlíð einni fagurri. Meö

sjónum Íiggur grund ein, slétt og fögur. Fyrir ofan grundina er flói mikill,

og liggur hann upp undir bæinn í Asgarði. Upp úr miöjum flóanum sten-

dur stapi mikill, og er hann kallaður Ásgarðsstapi. það var gamalla manna

mál, að bar byggi álfafólk, enda þóktust menn opt verða varir við það.
9

Einhvern tíma bjó í Asgarði bóndi nokkur, úngur að aldri og atgjörvis-

maður hinn mesti. Hann átti únga konu; var hún kvennskörúngur mikill

og fríð sýnum. A aöfángadagskvöld jóla var hún eitt sinn einsaman

frammi í búri, og skar niður hángikjöt, sem hún ætlaði að skamta heimilis-

fólkinu, sem enn er títt í sveitum um þaö leyti ársins. Meðan hún var

að þessu, kom til hennar ókunnugur maður, tekur í hönd hennar og leiöir

hana út, og alla leið ofan að Ásgarðsstapa. Stapinn var opinn, og geingu

l>au l>ar inn, Kona lá l>ar á gólfi og var ]>úngt haldin. Hinn ókunni

maöur leiöir konuna að rúmi hennar og mælti: „þetta er konan mín, og

liggur hún í barnsnauð; láttu sjá og reyndu til að hjálpa henni. u Konan

fer um hana höndum og innan stundar verður hún léttari. l>egar barniö

var fæt, laugar konan l>að, og reifar síðan. Fær huldukonan henni l>á

stein, svartan að lit, og býður henni aö strjúka honum um augu barnsins.

Hún gjörir svo, en bregður honum um leiö á annað auga sitt, svo ekki

bar á. Henni þykir l?á undarlega viðbregða; því nú sér hún með l>ví

auganu alla hluti í jörö og á, og ekki síöur anda en menn. Aö t>ví búnu

tekur álfamaðurinn í hönd henni, og leiöir hana upp undir Ásgarös tún.

Að skilnaði þakkar hann henni liðsinni sitt með mörgum fögrum orðum,

og biður hana, að hann megi vitja hennar optar, ef sér liggi á, og segir

henni, að hún skuli fara snemma á fætur morguninn eptir, og muni hún

þá finna kistil á bæarkampinum, í honum muni vera kvennbúníngur , sem

hún skuli eiga, og vera í á jóladaginn eöa á nýársdag, hvorn daginn sem
t

messað verði í Asgarði. Að svo mæltu skiJja þau.
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Konan kemur nú heim, og lætur ekki á neinu bera; rís hún úr rekkju

morguninn, áöur en nokkur vaknar ; var þá kistill á bæarkampinum

°g í honum kvennfatnaöur
,

skrautlegur mjög, svo að hún haföi fcingan

slíkan séö. Um daginn var messað í Ásgaröi, og varö öllum starsýnt á

skrúða þann hinn fagra, sem hún var í.

I samfleytt 10 ár eptir þetta hvarf hún á hverju ári, hér um bil hálft

d&gur, og stundum heilt, og vissi einginn, hvaö af henni varð. Bóndi

gekk opt á hana, og bað hana að segja sér, hvert hún færi; en þess var

ekki kostur, hún sagðist eingum segja það. Svo bar til eina nótt, að hús-

karl bónda f Ásgarði gat ekki sofið. Hann heyrir þá, aö komið er á glugga

teinn, sem var yfir hjónarúminu, kallað til konunnar og hún beðin að

koma skjótt; því nú sé konan sín lögst á gólf, og segi sér þúngt hugur

um. Konan bregður við skjótt, klæðist hljóðlega, og fer svo fram úr bað-

stofunni. Bóndi saknar hennar um morguninn og veröur hverft viö. Allir

klæöast skjótt, en þegar þeir koma út, sjá þeir, hvar húu kemur gángandi

neöan úr flóa. þegar hún kemur heim, er hún grátin mjög. Hún segir

H upp alla söguna frá t>ví fyrsta, aö hún hafi á hverju ári veriö sókt til

konunnar í stapanum, en nú liafi hún dáiö af barnsförum.

Svo bar til nokkrum árum síöar, að kona hessi var stödd vestur í

Stykkishólmi ; var þar l>á kaupstefna fjölmenn. Hún þekkir þar álfamann-

inn úr Ásgarösstapa. Veröur hún þá of bráö á sér og segir: „þú ert þá
hérna.u Hann geingur þegjandi að henni, og rekur fíngur sinn í auga

hennar hið skygna, er hún sá alt meö, og frá þeirrí stundu varö hún blind

« því, og iðraði mjög síðan ógætni sinnar. En auðnukona hin mesta var

hún alla æfi.

Skapti lœknir Sæmundsson. Skapti hét maöur; hann var Sæmunds-
s°n; Guöríður hét móöir hans; þau bjuggu í Bóndhól á Mýrmn, er þessi

saga gjöröist. Skapti var á únga aldri, og var hann hafður til smala á
sumrum og annars, þegar veður var gott. fcað var eitt vor, er hann var

^—-9 vetra, að hann var látinn smala lambám, er stíað var; er það vani

í sveitum, aö fara snemma á stekkinn á morgnana, til aö mjólka ærnar,

og hleypa lömbunum úr stíunni. Skapti var árrisull mjög og fór á fætur,

á morgnana til þess, en fékk aptur hjá foreldrum sínum leyfi til að leggja

sig fyrir , er hann kom af stekknum , meðan móðir hans var frammi við

matseld. Einn morgun var það, sem optar, að hann lagði sig fyrir í öllum
fötum, en tók af sér skóna, er hann kom af stekknum, en móðir hans var
franimi viö

; þetta var milli miösmorguns og dagmála. Litlu síðar sá
móðir hans, að hann gekk fyrir búrdyrnar, fram bæargaungin; hugði hún,
að hann mundi ekki hafa getað sofnað

,
og heföi fariö eitthvaö út. Hún

veitti því svo ekki frekari eptirtekt. þegar býsua tími var liðinn , verður
hún þess vör , að hann geingur aptur inn í baöstolúna , og þókti henni

2*
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honum hafa clvalizt vonum leingur úti; gaf hún sig ekki aö því, fyrr en

hún fer alfariö inn í baöstofuna, og sefur Skapti þá, og liggja skórnir

hans , eins og hún átti von á, fyrir framan rúmstokkinn , en hann haföi

lagt hægri hönd sina ofan á fötin
,

og var storkin blóörák á skakk yfir

alla efstu kögglana á höndinni. Hún gjörir sér ekkert far um þaö meira,

er hún sá, aö blóöiö var storkiö. þegar hann vaknar, spyr hún hann,

hvernig stancli á blóöinu á henclinni á honum, eöa hvort hann heföi meitt

sig. Hann kvaö nei viö því ,
og sagöist ekkert vita til þess, en þá varö

hann og þess var, aö höndin var öll blóöstorkin innan. En meö því Skapti

var snemma skynsamur piltur, sagöi hann, er hann hafði setiö þegjandium

stuncl: ,,Vera má, aö blóö þetta standi í einhverju sambandi viö draum

minn áöan. u Segir hann I»á frá því, aö sér hafi þókt helclur öldruö kona

koma til sín í svefninum, meö skaut á höföi, og biöja sig aö gánga meö

sér. Hann kvaöst hafa gjört það, og er þau voru komin skamt úr túni á

Bóndhól, hafi oröiö fyrir þeim húsabær lítill, er hann hefði ekki þekt; þár

hefði konan beöiö hann aö gánga inn, því hún ætlaöi aö biöja hann aö

hjálpa dóttur sinni, sem lægi í barnsnauö. Skapti gekk inh meö henni og

kom í baöstofu; þar var pallur í báöum endum, og 3 rúm á öörum pallinum

en eitt á öörum. í því rúmi lá stúlka og hljóöaöi við. þegar þángað er

komiö, segist pilturinn ekkert kunna til slíkra hluta, því hann sé barn.

Konan kvaö hann mundi lítils viö þurfa, Tekur hún svo hægri hönd Skapta,

og leggur hana á líf stúlkunnar. Greiöist svo skjótt hagur hennar, aö hún

fæcldi barnið |>egar. Síðan fylgir liin aldraða kona Skapta út og þakkar

honum hjálp sína með mörgum fögrutn orðuni, en kvaöst vera of fátæk,

til aö launa honum hana, sem vert væri. „En það læt eg um mælt,"

segir hún, „aö þér skulu jafnan vel heppnast lækníngar." Eptir það hvarf

hún honum sjónuni og bær hennar. l>óktust menn t>á skilja, hvernig blóöiö

var komiö á hönd dreingsins, og aö ]>etta heföi veriö álfkona. Ummæli

álfkonunnar feóktu rætast, því jafnan var Skapti álitinn heppinn læknir,

|>egar hann eltist, og ekki var hans svo vitjaö til nokkurrar sængurkonu,

aö hann gæti ekki hjálpaö. Skapti haföi fjóra um tvítugt, er hann kom

til Reykjavíkur, og var hann I>ar síöan til dauöadags. 1

Álfkona fœÖir í híbýlum manna. (Eptir handriti síra Jóns þórö-

arsonar nú á Auökúlu.) I þá tíö, sem Grímur (Grímólfur) prestur Bersason

var ritari hjá Jóni Arnórssyni, er var settur til aöstoðar Hans "Wium,

sýslumanni í Miö-og Suöur - Múlasýslu (1769—1778), var þaö eitt kvöld

í skammdeginu, aö Grímur sat í rökkrinu niöri í herbergi sínu. Kona

1. Skapti, sonur hans, sem og cr heppinn læknir og heh'r mikið álit á sör, hefir sagt

frá sögu jjessari, eptir j>ví sem amma hans haföi sagt honum úngum, Sbr. Dr. Maurers

Isl. Volkss, 7. bls,, sjá og laeknishendur í Sigurdrífumálum 4. vísu og laeknisment
sem guÖleg náÖargjöf, Biskupasögur, í, 689—640. bls.
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Jóns, er hét Guörún Skúladóttir, var vön að leggja sig fyrir í rökkrinu í

bessu saraa herbergi, og ætlaöi hún þetta sama kvöld aö gjöra eins, og

geingur inn í herbergiö. En er hún vill gánga aö rúminu, varnar Grímur

henni, og biöur hana aö bíöa viö, og gjörir hún svo, en veröur þó eigi

neins vör. Aö lítilli stundu liöinni segir Grímur aö koma meö ljós, og

var þaö gjört, þvi hann kvaö einhvern vott vegsummerkja sjást mundu.

þegar ljósiö kemur, lýsir hann í rúmiö, og sjást þar þá þrír blóödropar.

Segist hann þá séö hafa konu koma inn í herbergiö, og leiöa aöra við hönd

sér, og heföi hún lagzt upp í rúmiö, og aliö þar barn, og þegar húsfreya

hefði komið inn, heföi staöið á kollhríöinni
,

og hefðu þetta veriö tvær

huldukonur.

Jón Árnason og huldukonurnar. (Eptir handriti Jóns alijíngismanns á

Oantlöndum.) Um miöju næstliöinnar aldur var sá maöur uppi, er Jón hét

og var Arnason; hann var úngur og ógiptur, er þessi saga gjörðist, og

feá til heimilis hjá foreldrum sínum, sem bjuggu í Báröardal; er svo sagt,

að Jón væri eptirtektasamur maður og skilríkur. það var einhverju sinni,

aö Jón fór, ásamt fleiri mönnum, aö grafa og flytja brennistein úr Fremri-

námum, sem liggja í landsuður frá Mývötnum. Næsti áfángastaður við

Premrináma heitir á Heilagsdal, og er þar jafnan áð, þegar komiö er úr

öámunum. Segir ekki af ferð Jóns og þeirra félaga, fyrr en þeir eru

búnir að afljúka störfum sínum í námunum
,
og komnir til baka aptur á

Heilagsdal. jþar á þeir hestum sínum og leggjast til svefns. En er þeir

eru sofnaöir, dreymir Jón, aö kona kemur aö honum, mikil vexti og

hláklædd. Hún biður hann upp standa og fara með sér, og þaö gjörir

hann. En er þau höfðu farið um hríð, hugsar Jón meö sér, að þetta sé

eitthvaö ekki einleikiö
,

og betra sé að snúa aptur , en að verr fari
,
og

ætlar Jón að snúa aptur. En konan biður hann með mörgum fögrum oröum
að fylgjast meö sér, og skuli hann þaö ekkert saka, heldur skuli þaö

snúast honum til hinnar mestu gæfu. Jón situr fastur viö sinn keip
,

og

skilur þar meö beim. En frá félögum Jóns er það að segja, að um
^orgnninn, er þeir vakna, sakna þeir hans, og fara aö leita að honum.

°g er þeir höfðu leitað um hríö, kemur Jón hlaupandi á móti |>eim.

^Pyrja þeir Jón, hvað hann hafi farið. En hann segir þeim ekkert um það.

Eara þeir svo heimleiðis.

En er Jón hafði heima verið 2 eða 3 nætur, dreymir hann, að hin

sama kona kemur aö honum
,
og fann hann í Heilagsdal. Er hún l>á

lnjög reiöuleg og talar til Jóns á þessa leið : „Illa gjörðir þú Jón , er þú
ekki vildir fara með mér seinast. Skaltu vita, að eg leitaði þín af heilitm

og í nauðsyn minni. Dóttir mín lá á gólíi og mátti ekki fæða, nema
mennskur maöur færi um hana höndum

,
og hefðirðu orðið hinn mesti

gæfumaður, ef þú heföir leyst mig og hana af |>essu vandkvæöi , sem nú
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hefir dregið hana til dauða með miklum harmkvælum. Væntir mig, að

þér snúist hér eptir flestir hlutir til mótgángs og armæðu og væriröu þó

verra af mér maklegur. Uni eg illa við, nenia þú berir einhverjar menjar

samfunda okkar. u Eptir það geingur konan að Jóni, og tekur annari

hendi um háls honum svo fast, að hann hrekkur upp, og sér á eptir

konunni, er hún hverfur á burtu. En Jón hefir feingið svo mikinn verk í

hálsinn með bólgu og þrota, að hann ber ekki af sér; fer honum einlægt

vesnandi, hverra bragða sem í er leitað, og ætla menn, að þetta mein

muni draga Jón til dauða. En eingum segir hann, af hverju það sé komið.

3 nótt dreymir Jón enn, að til hans kemur kona, bláklædd og heldur góð-

mannleg. Hún talaði til hans á þessa leið: ,,Illa ferst systur minni við

þig, því eigi kunnir þú að vita, hvað undir bjó, er hún vildi fá þig með

sér til heimkynna sinna, og líðurðu þannig saklaus. Vil eg nú þetta alt

bæta, að því er eg megna. Skaltu á morgun, ef þú verður ferðafær, taka

hest þinn, og ríða inn í Krosshlíð. Hún er að norðanveröu við Ljósa-

vatnsskarð. þar spretta allskonar grös, og er þú kemur að læk einum

innar, en í miðri hlíðinni, þá farðu upp með læknum, til þess er þú ert

kominn vel upp í miðja hlíðina. þar í hvammi einum vaxa grös þau , er

þú skalt taka og leggja við mein þitt. Muntu þekkja grösin eptir minni

tilvísan." Eptir þetta hverfur konan. Og er Jón vaknar , hetir hann

aldrei jafnaumur verið. Hann skreiðist samt á bak hesti sínum, og ríður

hann inn í Krosshlíð; finnur hann grösin eptir tilvísan konunnar. Og er

hann hefir lagt þau við hálsinn, dregur jafnskjótt allan verk. Er þar

íijótast frá að segja, að Jón varð á fáum dögum jafngóöur og lifði leingi

þar á eptir. En jafnan þókti hann heldur mótlætismaður vera, og er

svo sagt, að Jón segöi ekki þessa sögu, fyrr en á efri árum sínum.

Huldumaðurinn Og stúlkan. (Eptir handriti síra Skúla Gíslasonar á Stóra-

núpi.) Einhvern tíma var únglíngsstúlka nokkur á vist með móður sinni,

er var búandi ekkja, og gætti fjár hennar. Einn morgun snemma gekk

hún hjá hól nokkrum, stóð maður hjá hólnum með döpru bragði, og beiddi

stúlkuna að hjálpa sér og gánga í hólinn og fara höndum um konu sína

í barnsnauð, því þá yrði hún léttari. Nefndi huldumaður nafn sitt, og

kvaðst heita Arnljótur. Ekki vildi stúlkan verða viö bón hans. En um
daginn, þegar hún hitti móður sína, sagði hún henni frá því, er fyrir hana

hafði borið, og réð móðir hennar þá til þess, að hún yrði við bón huldu-

manns, ef hann leitaði optar hins sama, og átaldi dóttur sína fyrir það,

hvað óbónþæg hún hefói verið. Morguninn eptir leitaði huldumaður hins

sama; en stúlkan synjaöi. Hinn þriðja morgun kom hann enn, og kvaö

konu sína aðfram komna. Lét stúlkan þá tilleiðast og fæddi álfkonan

þegar 3 börn, en dó síðan. Stúlkan laugaði síðan börnin og reifaði þau,

lagði þau öll í eitt rúm, las gott yfir þeim og signdi þau. En þegar hún
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setlaði að snúa frá rúminu, hrasaði hún, svo hún féll á eitt barniö og

kramdi það til heljar. Arnljótur fylgði henni síöan út, og kvaÖ hana nú
sjá, að betur heföi fariö, ef hún hefði gjört bón sína fyrr, og slysulega

hefði henni farið meö barniö, en þó gæfi hann henni ekki sök á því, þar

eð það heföi vertð óviljaverk. Gaf hann henni 3 gripi að skilnaði, og beiddi

að heilsa móöur hennar, og þakkaði henni fyrir góðar tillögur sínar, því

Þegar stúlkan haföi neitaö Arnljóti tvívegis, kvað hún hana ekki optar

skyldu koma fyrir augu ser, ef hún neitaði í þriðja sinn. Litlu síöar hitti

Arnljótur stúlkuna aptur, og baö hana gánga í hólinn meö sér og eiga

sig> því ella dæu börnin í höndum sér. LagÖi hann mjög aö henni; en

hún aftók það í alla staði. Nokkru seinna kom ókunnugur maöur til

Þeirra mæögna, og falaði af þeim gripina, er álfurinn hafói gefið þeim

fyrr, og bauð aðra glæsilegri í staðinn. En stúlkan aftók það, og kvaðst

efcki láta þá gripi af hendi, er Arnljótur sinn hefói gefiö sér. Daginn eptir

hitti Arnljótur stúlkuna enn, þar sem hún var að rífa hrís. „Vel gjöröir

bú
4

S sagði hann, „að þú fargaðir ekki gripum þeim, er eg gaf þér, og

sýndir þú í því trygö pna viö mig. Gjöröu nú, sem eg bið þig, og kom
meö mér og búöu hjá mér; skal þig þá ekkert skorta og ekkert aö þér

gánga. a þessu neitaöi stúlkan þverlega. þá mælti álfamaður: „þverlynd

ertu, og svo muntu fleirum reynast, en ekki skaltu hafa betra af ]>ví, og

muntu auðnulítil frá þessu, en jafnan skal þeirri konu borgiö, er þú situr

yfir, og af því skaltu jafnan hafa uppelcli þitt." Síöan hvarf huldumaður-

inn. þegar stúlkan kom heim, var móðir hennar og gripirnir horfnir, og

hafði Arnljótur numið þau burt til sín; en uminæli Arnljóts uröu aö

áhrínsorðum; var stúlkan auönulaus og eirði hvergi, en atkvæða yfirsetukona.

c) Aptur á móti hafa álfar tíðum sýnt mönnum góðvilja aö fyrra

bragöi, án alls mannlegs tilvei'knaðar. Hefir það opt aöborið, er menn
hafa verið á ferð um kvöldtíma eða um hátíðir, að Þeir hafa séð ljós loga

í álfa-híbýlum og geingið á þau, sem þegar skal sýnt með nokkrum dæmum,
hó ekki hafi þeir allir, sem ljósin sáu, orðiö fyrir beiníngum hjá álfum,

eða haft hug til að heimsækja huldufólE Einnig hafa álfar þráfaldlega

aumkvazt yfir þá, er eitthvað hefir amað aö með ööru móti. En þó er

nokkurt vandhæfi á, aö níöast ekki á góðvild álfa, eöa bregða út af því,

sem þeir hafa boðiö, eöa ætlazt til aö gjört sé.

þess konar ljós, er nú var getiö, hafa sézt allvíöa í Merkishólum hjá

Mörk undir Eyaljöllum, og í álfhól hjá þorvaldsstöðum, og hafi þar jafnan

heyrzt súngiö og leikiö á hljóöfæri. það er og sagt, að opt hafi mönn-
um til forna verið boöið inn í þenna álfhól, en nú leggur einginn í því

bygöarlagi trúnaö á það leingur. 1

• Eptir sögn Bcrgþórs bónda Bjarnarsonar.
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Einu sinni yarð maður of naumt fyrir, undir Olafsvíkur-enni á nýárs-

nótt, því sjór féll fyrri í berg, en hann kæmist fyrir forvaðann, svo ekki'

leit út fyrir annað, en að hann mætti liggja þar úti. Sá hann þar þá

18 hús ljósum Ijómuö, og skemtu álfar sér þar inni með hljóðfæraslætti

og dansi. 1 ••>,dHpa^ ,
'f'J''.: Cw^; i íí> .) ^M&'Mh '<'v ^^S^W^mBE^:;>

I Kleppum hjá Víðivöllum sá maður nokkur á jólanóttina stórt hús

alt ljósum prýtt. Hann gekk þar inn, og fékk góðar viðtökur og ágætan

beina; morguninn eptir, er hann vaknaði, lá hann á berum klettunum, og

sá hvorki veður né reik eptir af stóra húsinu. 2

þorsteinn Pálsson í Búðardal var á ferð á vetrardag framan úr Akur-

eyum og menn nieð honum á skipi og ætlaði heim til sín. þegar þeir

fóru úr eyunum, var komiö kvöld. þegar Þeir voru komnir þriðjúng vegar,

þektu þeir sig lítt, er með honum voru, en stormur var á móti. Var þá

talaö um, hvað stefna skyldi. þegar þeir voru aö tala um þetta, sjá þeir,

hvar eldur logar, sem í kolagröf væri. þá sagði þorsteinn, að þeir skyldu

stefna á logann, og þaö gjöröu þeir. En er þeir voru komnir nálægt honum,

hvarf hann þeim, enda voru þeir þá komnir undir Höfn, sem er ey í

Akureya-löndum. Daginn eptir, er þeir komu í land, var Þeim sagt, að

ófært hefði veriö aö komast aö landi kvöldinu áöur fyrir ís, þó bjartur

dagur hefói verið. — I öðru sinni stóö eins á fyrir þorsteini, að hann var

viltur, og sá þá bál mikið og hélt á þaö, eins og fyr er sagt frá. þekti

hann sig þá aptur viö sömu eyna, Höfn. Alclrei lét hann slá þá ey, frá

Því hann sá þar eldinn fyrra skiptiö.
3

A þúfu á Fellsströnd var únglíngspiltur senclur aö vitja hesta um
haust, var þá dagur liðinn að mestu. Geingur hann ofantil í lanclinu, og

finnur hvergi hestana; því svo var skuggsýnt orðið. Hann sér þá, hvar

ljós logar; geingur hann nú á ljósiö, og er þaö lángur vegur, er hann

fer, en Ijósið logar glatt, og nálgast hann þaö smásaman. Nú var fólkinu

á þúfu fariö að leingja eptir piltinum, og var þyí kvennmaöur sendur, til

þess aö leita aö honum. Vildi þá svo tií, aö hún leitaöi hans í þá átt,

er hann var, og kallaði hátt og opt á piltin (er lifir enn, 4 og heitir Brandur).

Um síðir kemst hún svo nálægt honum, að hann heyrði kall hennar; var

hann þá kominn mjög nálægt hæð þeirri, er Ijósið logaði í. En þegar

hann gegndi kallinu, hvarf honum ljósið, svo hann sá þaö ekki framar, og

fór hann svo heim nieö vinnukonunni. Var Þetta, eins og auöséö er,

Ijós í álfabygö. 5

1. Eptir sÖgn síra'Eiríks Kuld.

2. Eptir Dr. Petur prófessor Pétursson. Sbr. „Álfakóngurinn í Seley".

3. 011 ^essi smá-atvik um álfa eru tekin eptir Dr. Maurers Isl. Volkss. 5.-6. bls.

nema ])essi saga um þorstein Pálsson; hún er tekin eptir hanclriti Purkeyar-Olafs.

4. það er hór um bil 1840.

5» þessi saga er og tekin eptir hanclriti Purkeyar-Olafs.
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Maður var sá á Snæfellsnesi , er lá úti drukkinn á víðavángi um
næturtfma. Hann kom ekki heim fyrr en að 2 dögum liönum, og gjörði

ekki grein á hvar hann hefði dvalið. Hann sagði seinna frá því, eitt sinn,

er hann var ölvaður, að huldumaður hefði komið til sín, og farið með sig

inn í kletta, og veitt sér bæði mat og drykk. En er hann fór burtu

þaðan, var lagt ríkt á við hann, að þegja yfir þessu, og jafnskjótt og hann

braut það boð, varð hann rænulaus. 1

Einu sinni var maður vestur í þorskafirði að leita kinda. Hann leitaði

árángurslaust allan sólarhrínginn út, og meö því hann örvænti um að finna

féð, lagði hann sig fyrir að sofa örþreyttur. þá þókti honum álfkona koma
til sín í svefninum, og segja við sig: „Litlum mun fórstu of skamt; því,

ef þú leitar ögn leingra, muntu finna fé feitt." Maðurinn vaknaði, og fór,
•

ems og honum var kent ráð til í drauminum, og fann féð.
2 — það var einu

sinni, að faðir síraOlafs prófasts í Flatey á Breiðafirði lá fársjúkur á Mosfelli

í Mosfellssveit. Dreymdi hann þá, að álfkona kom til sín og spyrja sig,

hvert hann vildi verða heill aptur, og játaði hann því. Honum þókti hún

há smyrja sig með áburði nokkrum, og annars dags eptir varð hann heill

heilsu. :i — Einu sinni, þegar Magnús Stephensen konferenzráð var á gángi

úti á Viðey, kom til hans kona, og fékk honum fulla skál af eggjum. Hann
tók lítið eptir þessu, en hélt þetta væri einhver vinnukonan sín, sem
hefði verið í eggjaleit um eyna. þegar vinnufólkið kom heim um kvöldið,

kannaðist einginn við þetta, enda sýndi það sig, að skálin var um
fram. þá sáu menn fyrst, að það hefði veriö álfkona, sem hefði mætt

húsbóndanum. 4

HuldufólkiÖ í álfaborginni hjá Jökulsá. (Eptir handriti Snæbjarnar

Kgilssonar á Klippstab.) Á Jökulsá í Borgarfirði bjó bóndi; eitt haust var

honum sendur ómagi, og var það stúlka. Hana hélt hann í þrjú ár, og

fór ærið illa með hana, lét hana þola erviði og sult Á nýársdag hið

íjorða ár fara hjónin til kirkju, og skipar bóndi henni að vanda, að hiröa

í húsin um kvöldið; en eingan mat fékk hún. Rekur hún féð í móann,

sem er fyrir utan Jökulsárbæinn , en fer að bera hey á garða. Meðan
hún var að því, brast í veður, og ætlaði hiin að ná fénu. En er hún
kom á mýrina íyrir framan álfaborgina, mætti hún inanni, sem segir hún
skuli koma með sér, því þetta sé hið mesta hættu-veður. Lét hún að

orðum hans og fór með honum í álfaborgina. þegar hún kom þar inn,

hún þokkaleg híbýli, en ekki aðra menn, en kerlíngu, sem sat á hápalli.

Karlmaðurinn vísar henni til sætis, og þá fór kerlíngin ofan, og kom aptur

!• Eptir síra Eiríki Kuld.

2. Eptir sögn síra Olafs Johnssen.

B. Síra Eiríkr Kuld sagbi söguna.

4. Eptir síra Eiríki líuld. þessar sagnir eru og teknar eptir Dr.Maurers Isl. Volkss. 8. bls.



26 ÁLFAE.

með kjöt á cliski og grjón í aski. Stúlkan krossar sig og tekur síðan til

matar; en er hún er mett, tekur kerlíng leifarnar og segir: „Ekki þurftirðu

að krossa þetta, ólukku kindin.u þar var stúlkan um nóttina. Um morgun-

inn fór Jökulsárbóndinn að leita fjár síns, og fann hann það veðurbarið

og illa til reika. Seint um daginn fór stúlkan heim, og er bóndi sá hana,

varð hann ófrýnn, átaldi hana harðlega, og lét hana uú nær engan mat fá.

Samt fitnaði hún óðum
,

og vissi einginn , hvað því ylli. Eitt sinn kom

bóndi í fjárhús til hennar, og fann þar bjá henni sauðarhupp. Reiddist

þá bóndi, skeytti á henni skapi sínu, og kallaði hana þjóf. Um sumarmálin

hvarf hún. Lét þá prestur safna mönnum; leituðu þeir og fannst hún

ekki. Seinna sagði kona, sem var á Bakka, að hún væri í álfaborginni,

því hún hefði verið hjá henni fjórum sinnum í barnsburðarnauð. Sagði hún

hana lifa þar vel ánægða.

Álfkonan hjá Bakkagerði. (Eptir handriti Snæbjarnar Egilssouar á Klippstab.)

A Bakkageröi íBorgarfirði bjuggu hjón nokkur; þar var ekki fleira manna.

Eitt sinn fór bóndi heiman, og kom ekki heim um kvöldið. þessa nótt

kendi konan jóðsóttar, og kveykti því Ijós. Litlu síðar kom inn ókend

kona, og bauðst til að hjálpa henni. Kónan þá það, og þjónaöi hin henni,

laugaði barniö, reifaði og lagöi í rúm hjá móöurinni. Síðan fór hún burt,

og kom aptur með kjötdisk. Kjötið var heitt, og lét hún diskinn við hlíð

konunnar, talaði ekki, en gekk burt. Ekki þorði konan aö eta kjötiö, og

snerti hún ]>að ekki. Að litlum tíma liönum kom ókenda konan, tók

diskinn og sagöi: „Ohætt var þér aö borða af diskinum, og lítið ætla eg

að það mundi þér að meini verða, þótt þú hefðir tiltekið, og svo máttir

þú meðfara, að barni þínu og þér hefði orðið að hamíngju." Eptir það

fór hún burt, en það er gáta manna, að kona þessi hafi búið í álfaborginni,

sem þar er nærri. En aldrei varð konan í Bakkagerði vör við hana upp

frá því.

r f

Alfkona læknar barn. (Eptir hantlriti Olafs Sveinssonar i Purlrey.) þab

bar til 1790 á bæ þeim á Skarðsströnd, er heitir Vormsstaðir, aö barn

hjónanna þar' varð sjúkt. Barnið hét og heitir Ingibjörg. þar með fékk

það verk svo sárann, að það gat eigi af sér boriö, og varð hann eigi

linaður, og var þó til reynt það, sem auöið var, til þess að lina hann.

Móðir barnsins gekk svo frá því, og mun hún ekki hafa getaö heyrt kvein

þess, en hitt fólkiö var kyrt eptir aðgjörðalaust , skamt frá þessu veika

barni. En þegar Haldóra, móðir barnsins, var ný burt geingin, þá sá það

fólk, er uppi var á loptinu, að hún kom aptur aö vörmu spori, og gekk til

hins veika barns, og fór höndum um l>aö. Fóru þá að lina hljóð barnsins

;

var hún hjá því litla stund; gekk hún síðan á burt, þá barnið var orðið

hljóðalaust. Rétt á eptir komHaldóra móðir þess og sagði: „Nú er henni
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Ingibjörgu farið að batna." Fólkið sagði: „Já, því var farið að batna, þá

þú fórst burtu frá rétt áðan; því þegar þúvarstbúin að halda á verknum,

sem í því var, þá batnaði því." „það hefi eg eigi vérið," sagði hún; „eg

hefi ekki upp komið , síðan eg fór ofan
,
þegar hún var með hljóðunum,

fyrr en eg kom núna." „það var þó kvennmaöur eins klæddur og þú,

sem kom til hennar," sagði fólkið, „og fór höndum um hana, svo að hún
var orðin hljóðalaus, þegar hún fór frá henni, og er hún rétt nýgeingin í

hurtu, en þú komst rétt í því, að hún fór ofan.
u Haldóra sagði: „það er

þá ekki að tala hér um fleira; þaö hefir verið sú huldu-nábýliskona mín,

sem guð hefir haft til þess, að lina verkinn í barninu ;" var þá og barnið

albata af verknum, og fann eigi síöan til hans.

Grímsborg. (Síra Páll Jónsson í Hvammi skrásetti eptir gömlum manni á

Skaga.) Norðanvert við túnið í Ketu á Skaga stendur klettaborg ein há og

þvergnýpt; hún er kölluð Grímsborg. þar á jafnan að hafa búið huldufólk

í borginni, og hver verið nefndur Grímur, er þar réð fyrir. Var það sögn

gamalla manna á Skaga, þeirra er nú erti fyrir skömmu andaðir, að í

þeirra tíð byggju fjórir huldumenn í borginni, tveir karlar og tvær konur,

og geingi jafnan tvent senn heim að Ketu og hlýddi tíðuin, þá er þar

væri messað, en tvent sæti heima.

Einn tíma er sagt, að væru harðindi mikil á Skaga, svo að lægi við

mannfelli af húngri. þá var það einn dag um vorið, sem optar, að leið

bóndans í Ketu lá fram hjá borginni; varð honum þá ljóð af munni
og kvað:

„Láttu reka reiður, brátt undir björgin ytri,

ríkur, ef þú getur, Borgar-Grímur á morgun."

þá var svarað úr borginni og kveðið:

„Reki reiður að landi heljar bundin bandi

rétt að Ketusandi, til bjarga lýð þurfandi."

En um morguninn eptir var rekinn reiðarhvalur mikill undir Ketu-

björgum, og varð þar mörgum manni gagn að.

Onnur Grímsborg er innar á fjallinu vestan megin Laxárdals ; það

er í landi þeirrar jarðar er Hafragil heitir. I þeirri borg hefir verið

hrísrif gott. En sú trú hefir legiö þar á, að eigi mætti rífa í borginni,

fyrir því, að þá ætti sá að verða fyrir einhverjum skaða, er rífa léti, gripa

tjóni, eldsvoða, eða öðru þesskonar.

Huldumaííurinn Og Geirmundur hái. (Eptir handriti Ólafs Sveinssonar

í Purkey.) þá eg var á Arnarstapa pláss bóndi, vildi svo til á nýársdags
kvöldi einu, að þrent eða fett af fólki mínu fór út, og sá það, sem út

kom, hvar lest fór ofan plássið; ekki taldi það hestana, hvað margir þeir

Yoru; en víst höfðu þeir 10 verið, auk þeirra er á var riðið. 3 konur
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höfðu riöiö í söðlum; fóru konur þessar og lestin að hól einum, er var

þar úti á klettunum fyrir ofan gjá eina, er Pumpa er kölluð, og hvarf

þetta alt, að því sýndist, inn í hólinn. þetta var reyndar huldufólk, er

flutti sig búferlum.

Eg varð var við það
,

þegar eg var á Stapa og við Hellna , að

huldufólk var þar víða í óbrunnum klettum, en ei veit eg til þess, að það

búi í brunnu grjóti eða hraunum, og færi eg það til míns máls, sem

stendur í sögu Geirmundar hins háa; þar segir svo:

,,þá kom eg að miklu hrauni; var eg þá illa staddur þar eð óvinir

mínir voru við hæla mér; fór eg þá í hraunið, svo fljótt er eg gat, en

þeir á eptir. Mætti mér þá maöur á stakki gráum; hann mælti við mig:

„Illa ertu staddur, Geirmundur hái, þar eð svo má segja, sem óvinir þínir

séu að þér komnir, en þú ert bráðum sprúnginn, og vil eg hjálpa þér, ef

þú vilt.
u Eg gat varla orði upp komið fyrir mæði, en sagði þó: „það vil

eg gjarnan þiggja; u voru þá óvinir mínir að mér komnir, og æptu þeir

mjög. Brá hann þá yfir mig hendi sinni, tók síðan í hönd mér, og leiddi

mig þvert frá þeim. Sagði hann mér þá að fara hægt, og kasta mæðinni,

„þar eð óvinir þínir munu mist hafa sjónir á þér,u sagði hann. Varð eg

þá og var við, að þeir sáu mig ekki, því að eg heyröi þá segja: „Hvað

varð nú af illmenninu, hefir hraunið gleypt hann, þar eð vér sjáum hann

ekki?u Sá eg, að þeir leituöu mín, og fundu mig ei; sneru þeir svo aptur

úr hrauninu. þá sagði maður þessi við mig: ,,Nú ertu laus við óvini þína

í þetta sinn, og mun eg nú skilja við þig.u Eg þakkaði honum fyrir

hjálpina, og spurði hann að heiti, og hvar hann ætti heima. En hann

mælti: „Eg heiti Kári, en ei skiptir þig um, hvar eg á heimili.
u Sagði

eg þá: ,,Vera kann, að þú eigir heima hér í hrauni þessu;u því

að eg ímyndaði mér, að hann mundi vera stigamaður. Sagði hann þá:

„Ei búa Ijúflíngar í brendu grjóti, heldur eru þar ill landvætti og verur

dauðra manna, og gjöra þær lifandi mönnum sjónhverfingar.
u Hvarf

hann þá frá mér, en eg ráfaði um hraunið, þángaðtil eg lagði mig niður

að sofa.
u

„Legg í lófa karls, karls." (Eptir handriti Ólafs Sveinssonar í Purkey.)

l>að var á einum bæ, að börn voru úti hjá hól nokkrum að leika sér ; var

það eitt stúlkubarn úngt
,
og tvö piltbörn eldri. þau sáu holu í hólnum,

þá átti þessi stúlka, sem ýngst var af þeim, að hafa rétt inn í holuna

hendina, og sagt aö gamni sínu, eins og barna er háttur til: ,,Legg í lófa

karls, karls, kall skal ekki sjá.
u þá átti að hafa verið lagður stór svuntu-

hnappur gyltur í lófa barnsins. þegar hin börnin sáu þetta öfunduðu þau

þetta barn; þá haföi hið elsta rétt inn hönd sína, og sagt hið sama, sem

hið ýngsta sagði, og ímyndaði sér að }>að mundi hljóta eigi minna hnoss,

en hið ýngsta hefði hlotiö. En það lánaðist eigi; því þetta barn fékk



ÁLFAR. 29

ekkert, nema visnaða hönd sína, þá það tók hana út úr holunni, og varð

svo meðan þaö lifói.

*

Álfakverið. (Eptir handriti ólafs Sveinssonar í Purkey.) þegar faöir minn
var í Búöardal hjá frænda sínum, þorsteini sáT. Pálssyni, og ólst þar upp
hjá honum, þá vildi svo til, aö hann fór út dag einn um veturinn aö

leika sér; var hann þá 7 eöur 8 vetra gamall. Hann gekk austur fyrir

bæinn og var aö leika sér þar um þúfurnar , eins og únglínga er vani,

aö stökkva yfir polla , sem á milli þúfna eru , en leysíng haföi veriö um
nóttina, og hrfð mikil fram eptir deginum; en þegar upp stytti, fór hann

út aö leika sér.

þegar hann var aö gánga þar um þúfurnar, fann hann dálítiö kver á

einni þúfunni, eins og þaö heföi veriö þar samstundis lagt; var þaö þurt

og vel um vandaö. Hann tók kveriö og skoöaöi þaö; var þaö þá prentað

nieö mjög smáum stýl. Hann fór heim með kverið, og lýsti því; en einginn

þekti það, né átti þar á bæ, og aldrei haföi þar heyrzt þaö, sem á því

var, og meðal þess voru margir andlegir sálmar. Var |>aö mál manna,

tó álfafólk heföi lagt kveriö þar, til þess aö sveinninn skyldi eignast það.

Bróður hans, þorsteini Pálssyni, þókti það sannast vera. Ei kunni faðir

minn neitt úr því kveri, nema það, sem hér stendur á eptir

:

Sálmurinn.

Adams fall og Evu brotiö

eymd margfalda færði í heim,

hartnær var þá hjálpráö þrotið,

af hræöilegum synda seim.

Heföum ei Jesu náöar notiö,

nauða heföi magnast rein.

Fyrirheitiö gúðs míns góða,

gafst oss möhnuin jörðu á;

Lífsins gjöf var lausnarinn þjóða,

lauk upp dyrum himna sá;

hann drykkjaði þyrsta, mædda og móöa,

meinum öllum leysti frá.

0, þá náö og miskun mesta,

minn skapari gafstu mér;

ó, þaö hjálpráö allra besta

allra þinna frelsi er;

ó, ]>á náö og fegurð flesta,

framrunnin er guð af þér.



OrÖ Jakobs í mínum munni,

mjúkt eg geymi sérhvert sinn,

að elska miskun allri þinni,

er eg minni drottinn minn.

Aldrei þínu lofi linni,

líknarfulli græöarinn. — Amen.

Vers.

Lofi guð önd og lífiö mitt,

lofaö sé blessaö nafniö þitt,

lofi þig líöir allir;

lofi guö hjarta, lofi hann sál,

lofi guö túnga, vit og mál,

einglar og æöstu hallir;

himnar, jörö, sjór og hafiö blátt,

hver og ein skepna af sínum mátt,

og alt hvaö hefir andardrátt. — Amem

AnnaÖ vers.

Tóna má tvo fá,

traust meö hljóða hylli,

svo saman dilli.

t>etta er upphafsvers á sálmi einum í kverinu; hann kunni ei fleira

af l>ví, eöa úr kverinu; en eg hef hér ei meira ritaö, en faöir íninn sál.

kunni. Vantar nokkuö á, að þessir sálmar séu eins andríkir og vorir.

Jaröfróöur maöur einn sagöi svo foröum um huldufólk:

„Lastvarir halda lögmál sitt,

og lifa í friöi sönnum,

nema l>á andar opt og títt,

ama þar fé og ínönnum."

þaö er eitt sagt úr huldumanna lögum , aö þegar rík ýngisstúlka

lætur liggja sig heima ótiginn mann og auðviröilegan, skuli hegníng hennar

vera sú, að eiga manninn, og missa svo arf eptir foreldra sína.

d) Annað veifið lítur svó út, sem álfar gjöri sér far um aö gjöra

mönnum mein með ýmsu móti; vita menn stundum til þess orsakir t. d.

ef menn hafa ert þá eða áreitt á einhvern hátt, en opt líka eingar.

þannig er þess getið um álfakyn það, er búið hafi í Steinkerum í

þjórsárdal, aö þ>aö hafi valdiö því, að ein kýrin frá Ásólfsstöðum, bæ í sama

dalnum, fanst þar dauð í fjallinu. þegar að var komið, voru lúngun út

úr henni og annað augaö og skrokkurinn allur kolsvartur og illa útleikinn,
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og þókti þetta allundarlegt, og var huldufólkinu í Steinkerum kent um
þaö, þó Ásolfsstaöa-menn ættu sér þaðan einkis ills von. 1 — Smalapiltur

nokkur lék þaö að list og vana, aö kasta steinum í jaröholu eina, sem er

í álfhólnum hjá Ásgaröi í Hvammssveit. þegar þessu haföi fariö frain um
hríö, varö húsbóndi hans veikur; dreymdi hann l>á einu sinni, aö huldu-

maöur kæmi til sín og segöi viö sig, aö , ef hann vildi veröa heill heilsu

aptur, yröi hann aö lumbra á smalanum sínum, svo hann munaöi um, því

hann lægi á því lúalagi, aö kasta grjóti inn í híbýli sín, og heföi þegar

meitt dreinginn sinn illa á höföinu meö einum steininum. þegar bóndi

haföi gjört eins og fyrir hann var lagt, fékk hann aptur heilsuna. 2

Bæarbruni á StaÖarfelli. (Eptir handriti Gnöbrands Vigfússonar, og sögn

föbur hans.) Um vetrinn 1808 brann bærinn á Staöarfelli allr aö köldum

kolum. En fyrir neöan bæinn á Staöarfelli framan í sjófarbökkunum var

stór steinn, sem sagt var aö álfkona byggi í, en af því að hrynr úr bökkun-

um, þá stóö steinninn hálfr fram af, en sat þó fastr, ef ekki var viö átt,

og haföi staöiö svo lengi, en öllum var boöin varúö aö glettast viö stein-

inn. En skömmu áör en brann, gjöröu vinnumennirnir þaö af glensi, aö

þeir hrundu steininum fram í sjó, en nóttina eptir dreymdi Benidikt gamli

Bogason álíkonuna, og sagöi aö honum mundi ekki veröa betra af þyí aö

menn hans hafi glest viö húsiö sitt, og skömmu síöar brann bærinn, og

rættist svo spáin.

Túngustapi. (Eptir hanclriti síra Jóns ^orloifssona-r* , síðast á Olafsvölhim.)

I Eyrbyggju, seinasta kapítula, er sagt frá, aö kirkja hafi veriö flutt í

Sælíngsdalstúngu, kirkjugaröur grafinn og bein manna upptekin, t. d.

Snorra goöa og Barkar digra; var þaö á dögum Guönýar húsfreyu í

Hvammi, móöur teirra Sturlusona, því söguritarinn segir, aö hún hafi

veriö viö, og hefir eptir henni, þaö sem greint er um stærö beinanna. Sagan

talar ekkert um , hvers vegna kirkjan var flutt úr staö , en á Vesturlandi

geingur pessi saga um tilefniö til flutníngsins.

í gamla daga, fyrir mörgum hundruö árum, bjó mjög ríkur bóndi

í Sælíngsdalstúngu; hann átti nokkur börn, og eru til nefndir tveir synir.

Ekki vita menn hvaö þeir hétu og köllum vér tá i>ví Arnór og Svein.

þeir voru báöir efnilegir menn, en t>ó ólíkir. Arnór var hreystimaöur og

*nikill fyrir sér. Sveinn var hægur og spakur og einginn hreystimaöur.

Eptir því voru þeir mjög ólíkir í lund; Arnór var gleöhnaöur og gaf sig

aÖ leikjum meö sveinum þar úr dalnum, og mæltu þeir opt mót meö sér

vtó stapa þann, er stendur niöur viö ána, andspænis bænum í Túngu, og

1. Eptir sögn Odds bónda Jónssonar.

2. Eptir síra Ólafi Johnsen.
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sem kallaöur er Túngustapi. Var þaö skemtun þeirra á vetrum, aö renna

sér eptir haröfenni niöur af stapanum, því hann er hár mjög, og niöur á

eyrarnar í kríng; gekk opt mikiö á meö kall og háreysti kríng um
Tungustapa í rökkrunum og var Arnór þár optast fremstur í flokki. Sjaldan

var Sveirin þar með. Gekk hann þá optast í kirkju, er aörir piltar fóru

til leika; opt fór hann líka einförum, og dvaldi l>á tíöum niöur viöTúngu-

stápa. Var þaö mál, aö hann hefði mök viö álfáfólk; sem bjó í Stapanum,

og nokkuö var þaö, aö hverja nýárshótt hvarf hann, svo einginn vissi,

hvaö af honum varö. Opt kom Sveinn að máli viö bróöur sinn, aö liann

eigi skyldi gjöra svo mikla háreysti þar á stapanum, en Arnór gjöröi gabb

aö, og kvaöst eigi mundi vorkenná álftinum, þó hátt væri haft. Hélt hann

uppteknum hætti; en Syeinn varaöi hann viö |>ví optar, og sagöi, aö hann

skyldi ábyrgjast, hvaö af slíku hlytist. það bar til eitt nýárskvöld, að

Sveinn hvarf aö vanda. Leingdist mönnum venju fremur eptir honum.

Kvaöst Arnór mundi leita hans, og sagöi hann mundi dvelja hjá álfum

niður í Stapa. Geingur Arnór á stað, alt til þess hann kemur aö stapanum.

Veöur var dimt mjög. Veit hann ekki fyrir til , en hann sér stapann

opnast á þá hlíö, sem að bænum snýr, og Ijóma þar ótal ljósaraöir
;
heyrir

hann kveöa viö inndælan saung
,

og skilur hann af þessu , að á messu

muni standa hjá álfum í stapanum. Kemur hann nú nær, og sér, hvað

fram fef. Sér hann þá fyrir framan sig, eins og opnar kirkjudyr, og

fjölda manns inni. Er prestur fagurlega skrýddur fyrir altari
,

og éíií

margsettar ljósaraðir til beggja hlíöa. Geingur hann þá inn í dyrnar, og

sér, hvar Sveinn bróðir hans krýpur fyrir gráÖunni, og er klerkur aö

leggja hendur í höfuö honum meÖ einhverjum ummælum. það hyggur

Arnór, aö veriö sé aö vígja hann einhverri vígslu; því margir skrýddir

menn stóðu umhverfis. Kallar hann þá og segir : „Sveinn, kom þú, líf

þitt liggur viö.
u Hrekkur Sveinn þá viö, stendur upp og lítur utar eptir;

vill hann þá hlaupa móti bróöur sínum. En í því kallar sá, er við altarið

var og segir: ,,Læsið kirkjudyrum og hegniö hinum mennska manni, er

raskar friði vorum. En þú, Sveinn, hlýtur við oss að skilja, og er bróðir

þinn sök í því. En fyrir það, að þú stóðst upp í því skyni að gánga til

bróður þíns, og mattir hans ósvífna kall meir en heilaga vígslu, skalt þú
niður hníga, og það örendur, næsta sinn, er þú sér mig hér í þessum

skrúöa Sá Arnór þá, að hinir skrýddu menn hófu Svein á lopt og hvarf

hann upp um steinhvelfíng þá, er yfir var kirkjunni. Kveður þá við

dynjandi klukknahljóð, og í því heyrist þys mikill inni. Hleypur hvor um
annan þveran til dyra. Arnór hleypur þá, sem hann mátti, út í myrkrið

heim á leið, og heyrir álfareiðina, þysið og hófasparkið á eptir sér;

heyrir hann, að einn í flokki þeirra er fremstir ríða, kveður við raust

og segir:
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„Ríðum og ríðum,

það rökkvar í hlíöum;

ærum og færum

hinn arma af vegi,

svo aö hann eigi

sjái sól á degi,

sól á næsta degi.
u

þusti þá flokkurinn milli hans og bæarins svo hann varÖ aö hörfa

undan. þegar hann var kominn í brekkur nokkrar suöur frá bænum og

austur frá stapanum, gafst hann upp og hneig máttvana niöur; reiö þá

allur flokkurinn á hann ofan, og lá hann þár eptir nær dauöa en lífi.

þaö er frá Sveini aö segja, aÖ hann kom heim eptir vökulok. Var

hann daufur mjög og vildi eingum segja um burtuveru sína, en kvaö

nauösyn aö leita Arnórs. Var hans leitaö alla nóttina, og fannst hann

eigi, fyrr en bóndi frá Laugum, er kom til óttusaungs aÖ Túngu, gekk fram

á hann þar í breklcunum, sem hann lá. Var Arnór meÖ rænu en mjög

aöfram kominn; sagöi hann bónda, hvernig fariö haföi um nóttina, eins

og áöur er frá sagt. Ekki kvaö hann tjá aö flytja sig til bæar, því hann

yröi eigi lífgaöur. Andaöist hann þar í brekkunum, og heita þaö síöan

Banabrekkur.

Aldrei varö Sveinn samur eptir þenna viöburö, hneigöist skap hans

enn meira til alvöru og þúnglyndis, en aldrei vissu menn hann koma
nærri Álfastapa eptir þetta, og aldrei sást hann nokkru sinni horfa í l>á

átt, sem stapinn er. Gaf hann sig frá öllum veraldar-umsvifum, gjöröist

múnkur og gekk í klaustur á Helgafelli. VarÖ hann svo læröur maöur,

að einginn bræöra komst til jafns viö hann, og svo saung hann fagurlega

messu, aö einginn þóktist jafnfagurt heyrt hafa. Faöir haus bjó í Túngu
til elli. þegar hann var gamall oröinn, tók hann sótt þúnga. það var

nærri dimbildögum. þá er hann fann, hvaö sér leiö, lét hann senda eptir

Sveini út til Helgafells, og baö hann koma á sinn fund. Sveinn brá viö

skjótt, en gat þess, aö skeö gæti hann kæmi eigi lífs aptur. Kom hann
að Túngu laugardag fyrir páska. Var þá svo dregiö af fööur hans, aÖ

hann mátti trauölega mæla. Beiddi hann Svein, son sinn, aö sýngja messu
á páskadag sjálfan, og skipaöi aö bera sig þá í kirkju, kvaöst hann þar
vttja andast. Sveinn var tregur til þessa, en gjöröi þaö samt, þó meö því

skilyröi, aÖ einginn opnaöi kirkjuna, meöan á messu stæöi, og sagöi þar

á riöi líf sitt. þókti mönnum þetta kynlegt; þó gáfu sumir þess til, aö

hann enn sem fyrri ekki vildi sjá í þá átt, sem stapinn var, því kirkjan

stóÖ þá á hólbaröi einu hátt uppi í túninu, austur frá bænum, og blasti

stapinn viö kirkjudyrum. Er nú bóndi borinn í kirkju, eins og hann
hafði fyrir mælt, en Sveinn skrýddist fyrir altari og hefir upp messusaung.
Sögðu þaö allir, er við voru, aö þeir aldrei heföu heyrt eins sætlega súngiö

I. 3
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eða meistaralega tónaö, og voru allir því nær höggdofa. En er klerkur

að lyktum sneri sér fram fyrir altari, og hóf upp blessunaroröin yfir

söfnuðinum, brast á í einni svipan stormbilur af vestri, og hrukku viö þaö

upp dyr kirkjunnar. Varö mönnum hverft viö, og litið utar eptir kirkju;

blöstu þá viö eins og opnar dyr á stapanum, og lagöi þaðan út ljóma af

ótal ljósarööum, en þegar mönnum aptur var litiö á prest, var hann hníginn

niöur, og var þegar örendur. Fellst mönimm mikiö um þetta, og þar

meö, aö bóndi haföi einnig á sömu stundu falliö liöinn fram af bekk þeim,

er hann lá á gagnvart altari. Logn var fyrir og eptir viöburö þénna, svo

öllum var augljóst aö meö stormbil þann, er frá stapanum kom, var eigi

sjálfrátfc. — Var þá viðstaddur bóndi sá frá Laugum, er fundið hafði Arnór

í Brckkunum fyrri, og sagöi hann þá upp alla sögn. Skildu menn af því,

aö það licföi komiö írain, er- álfabiskupinn bafði um mælt, aö Sveinn skyldi

dauöur hníga er hann sæi sig næst. Nú þegar opinn var stapinn og hurö

kirkjunnar lirökk upp, blöstu dyrnar hvorar móti öörurn, svo álfabiskupinn

og Sveinn horfðust í augu, er þeir tónuöu blessunaroröin
; því dyr á kirk-

jum álfa snúa gagnstætt dyrum á kirkjum mennskra manna (nl. til austurs).

Áttu nienn héraösfund um mál þetta, og var þaö afráðið, að flytja skyldi

kirkjuná niður af hólbarðinu, nær bænum, í kvos hjá læk nokkrum. Meö
því var bærinn milli stapans og kirkjudyra, svo aldrei síöan hefir presti

þar verið unt að sjá frá altari gegnum kirkjudyr vestur í Álfastapa, enda

hafa slík býsn eigi oröið síöan þetta var.

Álfkonan í Skollhól. (Tekin eptir manni, sem var uppalinn á Eyrarbakka.)

A Eyrarbakka í Árnessýslu er kot nokkurt, sem kallaö er Eyfakot. Kot

þetta er skamt fyrir sunnan og austan í búðarhús Bakkakaupmannsins,

þar sem það er nú ; en fyrir noröan pað, og þó heldur til austurs er dæl

ein, sem kölluð er Hjallaclæl. Hún verður svo lítil á sumrum, að hana

purkar pví nær upp, ef þerrar gánga leingi með sólbakstri. Noröan og

austanvert við dæl |>essa er hraunbelti lítið , sem nefnt er Hjallahraun.

í hrauni þéssu er hóll einn grasi vaxinn að mestu, og heitir hann Skollhóll.
r

I elztu manna minnum , sem nú lifa, bjó kona ein, öldruö mjög, í

Eyfakoti, er Guörún hét. Hún átti son einn stálpaöan, hér um bil 12

eöa 14 vetra. Dreingur þessi var mikill fyrir sér, ódæll og ógegninn

móður sinni. Hann tamdi sér þaö cilíhvert sumar að gánga norður fyrir

Hjalladœl og noröur á Skollhól; lét hann þár öllum illum látum, hafði í

framini galsa mikinn, hark og háreysti, eða hann henti steinum ýmist ofan

af hólnum, eða upp á hann og utan í hann. það var og stunduin, að

hann fleygöi sér niður í hraungjóturnar utan í hólnum, þegar hann var

orðinn þreyttur á þessum ógángi og óraspreing.

þegar þessu hafði fram fariö um hríö, dreymir móöur hans einhverja

nótt um sumariö, aö henni þykir kona koma til sín, og biöja sig aö hamla
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syní sínum frá aÖ leggja leiÖir sínar noröur á Skollhól, og enn lielclur,

sjá svo fyrir, aö hann hafi þar ekki í írammi ógáng þann, er hann

hafi tamiö sér þar um hríö, þar sem hann hafi bæöi brotiÖ fyrir sér gluggá

og mölvaö fyrir sér klápa og kyrnur meö grjótkasti, og þar á ofan gagnist

sér ekki aÖ elda neitt fyrir moldkastinu úr honum. Hún lyktar meö því

ræðu siná, aö ef dreingurinn haldi teknum hætti um athæfi sitt, skuli

hann sjálfan sig fyrir hitta. Aö svo mæltu hverfur hún frá Guörúnu.

Um morguninn vandar Guörún viÖ son sinn um athæfi hans aÖ undan-

förnu á Skollhól, og leggur ríkt á viÖ hann, aö koma þar ekki framar,

þar eö mikiö muni viö liggja, og þó mest fýrir sjálfan hann, ef hann

hlýddi ekki boði sínu. Ekki er þess getiö, að hann héti móöur sinni neinu

góöu um það, en hitt er víst, aö hann mundi skamma stund skipan hennar;

því fám dögum síðar, en Guðrún hafði vandaö um þetta viö hann, fannst

hann dauður noröur á Skollhól, og var nálega brotiö í honum hvert bein,

og er það trú manna, að kona sú, er móður hans dreymdi litlu áöur, hafi

átt bygö í hólnum, og látið nú dreinginn grimmlega gjalda gáska síns.

PiltUP a glugga á álfabæ. (Eptir hanclriti Ólafs Sveinssonar í Ptirkey.)

þegar þessi sami piltur 1 var smali á Gölt í Súgandafirði , sofaaði hann

á hól einum, þá hann var hjá kindunum. þegar hann var sofnaður, þókti

honum, aö sagt væri inni í hólnum: „Faröu í burtu af glugganum, svo að

eg sjái til; þú getur annarstaðar veriö, en þar sem þú skyggir á mig. u

Hann þóktist segja: „Ei veit eg til, aö eg skyggi á þig né aöra.
u

í i>essu

bili þókti honum, aö stúlka úngleg kæmi út úr hólnum til sín og segja:

„Stríddu ekki honum föður mínum; |>ú hefir ekki gott af því, að fara ekki

í burt af glugganum.u Hann sagöist \á hafa viljað velta sér í svefninum

úr þeim stað, er hann lá á, en þá heföi hún sagt: „Ei skaltu gjöra j>aö

undir eins; eg skal kenna þér eitt vers, áður en þú ferð í burtu.u Hann
þóktist segja, aö hann gæti ei lært þaö. Hún sagði: „Jú, þú getur víst

l&rt það.
u Hún mælir þá fram versiö svo hljóðandi:

Himneski friðar furstinn hæsti,

frelsarinn sálna útvaldra,

gef eg t>ig lofi í göfgun stærstri

greitt, meöan lifi um aldirnar;

en þegar lífiö endast mitt,

ó guö, tak mig í ríkiö i>itt.

En í því hún endaði versið vaknaöi hann og sá hana gánga frá sér

inn * hólinn; en hann stóö upp og kunni versiö; gekk svo þaðan og svaf

ei optar á þeim hól.

• Þ« e. Guömundur, sem getiö er um í „Flutníngur álfa og helgihald."



Skarðhóll hja Látraseli. (Eptir Gísla Konráösson.) MaÖur hét Gunn-

laugur Árnason, er bjó í Hvallátrum á Breiöafirði. Guðrún Ámundadóttir

hét kona hans; áttu þau margt barna, og eru sum lifandi enn. Launson

Guðrúnar hét Sveinn; var hann tólf eða þrettán vetra í seli meö móður
9

sinni og mær sú nær tvítug, er hét Ingibjörg Pétursdóttir. 1 Kippkorn

frá Látraseli er hóll sá, er Skarðhóll heitir; trúðu margir, að huldufólk

byggi í honum. Sveinn átti aö reka kýr hjá hól þeim kvöld og morgna,

og var M opt með hávaða og glensi, því heldur var hann óstýrilátur, þó

móöir hans bannaði honum það margsinnis. Var það þá eitt kvöld, að

hann kom eigi heim frá kúarekstrinum aö venju. Undraðist inóðir hans

þá um hann, og fór hún og Ingibjörg að leita hans; fundu þær hann hjá

Skarðhól viltan og sem frá sér. Fékk móðir hans ei orð af honum, fyrri

en morguninn eptir heima í selinu. Sagði hann þá, að bláklædd kona

heföi komið til sín viö hólinn, hrínglaö framan í sig lyklum mikillega, grip-

iö síöan til sín og snúiö sér í snarkrínglu kríng um sig. þókti hann

aldrei fullheill síöan, og komst undir tvítugt.

Álfkonan í Miíla. (Eptír handrjti Ólafs Sveinssonar í Purkey.) Vestur

undir Barðaströnd í Látrum í Flateyar sókn bjó maður, Ingimundur aö

nafni ; var það maður vel viö efni
,

og eru barnabörn hans enn á lífi.

þessi Ingimundur var atorkumaöur og óblautgjöröur í geöi. I landar

eigninni var hólmi, er mér hefir sagt verið að Múli heiti; hann haföi

aldrei mátt slá, og aldrei var hann sleginn; en gras var mikiö á hólm-

anum. þetta tók upp á geösmuni Ingimundar, aö sjá hólmann með miklu

grasi, en mega eigi nota sér það. Gat hann nú eigi leingur unað við

það, og bauð því mönnum sínum að slá hólmann. Kona hans bað hann

um að láta eigi gjöra það; en hann gaf sig þar ekki að, og lét slá hólmann

á móti vilja konu sinnar; svo var hólminn sleginn, og nýttist vel grasið,

og var mikiö hey af hólmanum, og þóktist Ingimundur vel hafa ráöið, að

láta slá hólmann. En um haustið dreymdi konu Ingimundar, að henni

þókti kona til sín koma, og nokkuö ángursöm í bragði; hún mælti svo: „Illa

gjörði bóndi þinn, að hann lét slá ey þá, er eg í bý, og verö eg því aö

drepa kú mína, er eg haföi björg af, og skal maður þinn njóta þín; en

þó skal hann bera menjar minar sökum þess, að eg verö fyrir hans skuld

aö farga kúnni minni. u Gekk hún svo á burt og til Ingimundar, er svaf

í öðru rúmi, og sagöi við hann í svefni: „þú nýtur konu þinnar, að eg

gelcl þér ei verðug laun fyrir þaö, að þú hlýddir ei konu þinni, og lézt

slá hólma þann, er hún baö þig aö láta ei slá, og fyrir því aö þú lézt

slá hann, verö eg að drepa kú mína; en þó vil eg, að þú til þess muna
skulir;

u hún tekur þá um hönd hans og sagði: „Eigi skaltu nú á haröara

kenna." Síöan gekk hún á burt, en hann vaknar, og kennir til verkjar 1

1. Eptir henni, nær sextugri, er saga pessi tekin 1859.
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hendinni. Visnaði hún svo upp, og gat hann aldrei úr því neitt með
henni unnið. þetta er satt, og er þetta sönnun fyrir því, að sama er

búskaparlag þessara jarðarbúa, sem vort.

Álfakýrin. (Eptir haudriti Ólafs Sveiussouar í Purkey.) Opt hafa sézt kýr

í fjósum, sem huldufólk hefir átt, og á stundum margar. það var einu

sinni, að bóndi fór í fjós sitt á einum bæ, er eg eigi man nafn á; en

þetta var á Vestfjörðum. þá hann kom í fjósið, sá hann, að grá kýr stóð

á flórnum; hann sá, aö hann átti ekki kúna. Bítur hann þá í eyrað á

henni, svo úr blæöir, varð kýrin svo hans; því að hún fór eigi burt úr

fjósinu.

Um nóttina dreymdi konu hans, að henni þókti kona til sín koma og

segja: „Illa gjörði bóndi þinn, að marka kú mína sér til eignar, þar eg

er nú bjargarlaus fyrir mig og börn mín, þar sem eg átti ei aöra kú, er

mjólkað heföi í vetur, en þín skal hann þó njóta, að honum skal ei mein

aö veröa, þó meö því móti, að hann gefi mér einn hlut af skipi sínu í

vetur, hvert sinn er hann rær til krossmessu, og láti hann vera út af

fyrir sig óslægðan, en eg skal láta sækja hann.u þessu játaöi konan.

„Líka vil eg fá kálfinn undan kunni, þá hún ber,u segir huldukonan; því

játar og hin, fer hún síöan á burt. Konan segir manni sínum frá samtali

huldukónunnar og sín í svefninum, og biöur hann, aö bregöa ei út af því,

er hún sagðist lofað hafa, „að hún skyldi hafa einn hlutinn hjá þér, þegar

þú rérir, til krossmessu, óslægöan." Bóndi lofar þessu.

En þegar kýrin bar, hvarf kálfurinn þegar á burt; konan lét allan

veturinn annars máls mjólk kýrinnar á afvikinn staö; þaö var ávalt kvöld-

nyólkin. En á morgnana var hún alt af í burtu úr fötunni. Kýrin komst

* 18 merkur, og hélt því vel á sér; unclan þessari kú voru aldar margar

^ýr, og urðu flestar vænar; lifa og kýr af því kyni, aö sögu manna, þar

vestra.

Bóndinn fiskaöi vel, þá hann reri, um veturiiin og vorið svo ei hafði

bann í annan tíma betur fiskað. Lét hann ávalt skiphlutinn afsíöis óslægðan

4 kvöldin, þá hann var búinn aö skipta; en á morgnana var hann burtu;

Sekk svo til krossmessu. Daginn eptir krossmessu reri hann, og fiskaði

Vel
; lét hann þá skiphlutinn óslægöan í sama stað, er hann var vanur að

láta hann. En um morguninn var hann kyr, eins og hann hafði við hann
skiliö uin kvöldið; tók hann þá hlutinn til sín, og svo úr því.

Nú var úti sá tími, er huldukonan tiltók að hafa hlutinn, enda vitjaði

^ún hans ekki framar, og þótt hún hafi séð hann í sama stað látinn, sem
a^ur hafði gjört verið, og vitað, að hann væri sér ætlaður, þá vildi hún
ekki snerta hann, þar eð sá tími var endaður, er hún hafði tiltekiö aö
™ ega njóta hans.
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„Ló, ló mín Lappa." (Eptir handriti Ólafs Sveinssonar í Purkey.) það

var á bæ einum fyrir vestan, aö fjósamaöur fór um veturinn eptir vöku,

eins og hann var vanur, í fjós að gefa kúm ábæti, áöur en stúlkan fór

út, sem mjólkaði. þegar hann kom í fjósið, stóöu 4 kýr á flórnum; hann

hélt að þetta væru kýrnar, er ættu að vera í fjósinu og mundu þær hafa

slitið sig allar. Maður þessi var skapstyggur í lund, og gætir nú einkis,

þar eð hann reiddist. Hann tekur nú með harðneskju í eyrað á einni, og

vill koma henni á bás, en hún var treg, og í bráðræði bítur hann í hrygg-

inn á henni svo fast, að blóð sprakk út. En í þessum svifum kom stúlkan,

sem átti að mjólka, í fjósið með Ijós, og spyr, hvað ágángi; því að hún

heyrði svæsin orð til mannsins, og umgáng í fjósinu. þegar ljósið skein

i fjósinu, sá fjósamaður, að kýrnar voru í básunum eins og þær áttu að

vera, en eingin fleiri í fjósinu en átti að vera, nema sú, er hann var að

stima við, og sem hann hafði í reiði bítið í ; henni var of aukið. En hinar

3 voru á burtu farnar. Stúlkan spyr, hverju þetta gegni. Hann kvaðst

ei vita það, og sagði henni frá, hvernig hefði staðið á, þegar hann hefði

komið í fjósið, og hefði hann haldið, að það væru sínar kýr, er á flórnum

hefðu staðið, og væru allar orðnar lausar; það hefði þá komið í sig gremja

við þær, og hefði hann því gripið þessa, er hann nú héldi í, og ætlað að

koma henni á bás, en ei getað það; en í básana kvaðst hann ei hafa gáö.

„þetta gjörðir þú illa
u

,
sagði stúlkan, „og er eg hrædcl um, að Þú hafir

ílt af þessu.u Fer hún síöan inn, og segir húsbóndanum frá; en hús-

bændum þeirra þókti þetta hafa mjög illa til tekizt. Fér húsbóndinn nú

í fjósið, og ávítar fjósamann fyrir þetta. Hann vildi láta kúna fara út úr

fjósinu; en kom henni þaðan ekki; var hún síðan látin i bás, sem auður

var. þessi kýr var með fullu júgri og stóru; sagði hann stúlkunni að

mjólka hana; en hún gat litlu náð úr henni. Síðan reyndi konan, og fór

það á sömu leið, þar eð kýrin ólmaðist; gekk þetta tvo daga, að litlu varð

náð úr henni. En um kvöldið á hinum öðrum degi, er kýrin hafði þar

verið, var konan sjálf í fjósi, eptir það að inn var farið, og hafði ei ljós.

þegar hún hafði verið þar litla stund, heyrði hún, að farið var um dyrnar,

og inn í fjósið, og upp í básinn til kýrinnar, og svo þaðan og út; en

konan fór inn, og þá mjólka átti, fór húsfreyja í fjós að mjólka; en þá

hún fór aÖ mjólka þessa aökomnu kú, lét hún, eins og hún haföi áður

látið. þá heyrði hún sagt á glugga fjóssins:

„Ló, ló mín Lappa,

sára ber þú tappa,

það veldur því, að konurnar

kunna þér ekki að klappa."

þá fór konan að klappa kúnni, og nefna hana nafni sínu, sem hún

heyrði, aö hún var nefnd í vísunni af álfkonunni á fjósglugganum. Gat

hún þá mjólkað hana, þar eð hún stóð þá kyr, og mjólkaði mikið. Ei er
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þess getiö, aö hjónin hafi sakaö; en fjósamaðurinn varö lánlítill. Margar

kýr höfðu komiö af þessari kú, og var svo að orði kveðið, að þær væru
af Löppu-kyni.

Graðúngurinn í Rúgeyum. (Eptir handriti Ólafs Sveinssouar i Purkey.)

I Rúgéyum hér á Skarðsströnd mátti aldrei graðúng hafa; þeir voru

ávalt drépnir ; ei þurfti heldur aö sækja naut til kúnna á vetrum
;
þær

íeingu við huldunauti þar á eynni. þetta gekk leingi fram eptir marga

nianns aldra, þángað til bóndi nokkur kom þángað er Sigurður hét; hann

keypti graðúng af landi til kúnna sinna og var hann jafnskjótt drepinn, og

hanri var þángað kominn. þetta lét hann gánga í 20 ár; en allir voru

drepnir, nema hinn 20.; hann liföi, og síðan hefir þar graðúngur veriö.

Aldrei mátti tún slá í eyum þeim; það er og lítið tún; sýnist svo , að

huldufólk þar hafi viljað kosta graöúnginn fyrir þá bændur er þar bjuggu

til léttis í staðinn fyrir grasiö af túninu.

Hjúin á Aðalbóli. (Eyfh-zk sögn) Nálægt Jökuldal í Norðurmúla-

sýslu liggur eyðidalur, er nefnist Hrafnkelsdalur ; voru tilforna í honum

tveir bæir; hét annar ÁÖalból þar bjó bóndi, sem hélt vinnumann og

vinnukonu, er hétu Gunnlaugur og Sólveig; voru þau trúlofuö sín á milli.

Gunnlaugur gætti fjár á vetrum. Var þar beitarhús, og lángt til frá

bænum; var hann þar opt nótt í skammdeginu, þegar hann varö seint

fyrir og átti þar jafnan nesti. það var einu sinni, að hann var nótt í

húsinu, sem optar, og áður hann legöi sig til svefns, fékk hann sér bita

af nestinu. Varö hann var viö, að í það haföi veriö kroppaö, líkt og mýs
hefðu verið. Furöar hann á þessu. Og er hann kemur heim, getur hann

^ni þetta. En um nóttina dreymir hann til sín koma bláklædda konu,

stóra og illilega, er svo mælti: „Illa gjöröir þú aö segja eptir börnum
niínum, þó þau kroppuðu í nesti þitt, munaöi þig þaö eingu, og skaltu þess

gjalda." Gunnlaugur sagöi drauminn um morguninn. Er hann heima

nokkrar nætur. Einn dag aö áliönu gjöröi veöur dimt. Gekk þá Gunn-
laugur til beitarhúss; gjöröi föl um kvöldiö, svo rekja mátti spor. Um
nóttina dreymdi Sólveigu, að Gunnlaugur kom til hennar og var allur

^arinn og blóðugur. Hann mælti: „Svona er búið að fara með mig, en

bókti mér verra að sjá hvernig fariö var með hana Gullkollu þína" (Sólveig

átti á, er var nefnd Gullkolla). Henni varð bilt við og vaknaði. Sýnd-

henni hún sjá eptir manninum gánga frá rúminu. þetta þykir hénni
kynlegt, og sagði hún drauminn um morguninn. Einginn meinti þetta
annaö, en markleysu eina. Leiö svo dagurinn , aö ekki kom Gunnlaugur
heini; fór mönnum að leingja. Daginn eptir var gjörð leit, komu menn
aö^ húsinu og fundu féö inni og sáu spor eptir manninn fram dalinn;
geingu þeir fram með ánni og fundu Gullkollu alla sundur maröa, og var
ekki eitt bein heilt í henni, en spor Gunnlaugs röktu þeir fram unclir björg,
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er voru beggjamegin árinnar. Lá liann þar allur sundur marinn og

blóðugur; var ekkert lífsmark með honuin. Var nú líkið flutt til bæar,

grafiö síöan aÖ kirkju. En Solveig undi ei leingur á Aðalbóli, fékk hún

fararleyfi og fluttist að Hafrafellstúngu í Axarfirði, giptist þar síðar og

átti úngan mann, er Sigvaldi hét. þau áttu 5 börn, er svo tíétu: Gunn-

laugur, Guðmundur, Eiríkur, Sólveig og þorbjörg; hafa þau uppi veriö

undir þennan tíma.

r

Djúpatjorn. (Eptir handriti síra Jóns þórðarsonar á Auókúlu.) I Skörðum,

þaö er bygð í fjöllum milli Skagafjarðar- og Húnavatnssýslu, er bær einn,

sem nefndur er Selhólar. Nálægt bænum er tjörn. I tjörn þessari er

mergö af silúngi smáum og stórum, en hvenær sem net eru lögð í tjörnina,

finnast þau ávalt aö morgni uppi á bakka, annaðhvort undin saman í

hnikil, ellegar rifin sundur. þctta hefir opt verið reynt, og hefir jafnan

farið á sama veg.

Eitt sinn var fólk á grasafjalli og lá við Djúpatjörn. Einn morgun

kom stúlka út úr tjaldinu, um sólaruppkomu. Sá hún þá 5 báta á

tjörninni og 2 menn á hverjum, nema 3 á einum, og var sá báturinn

stærstur. Voru þeir að draga upp net og öfluðu vel. þóktist hún vita,

að þetta mundi vera huldufólk, og hafði augun leingi á bátnum. En þegar

henni varö litið af þeim, sá hún þá eigi framar.

Konan á BreÍðavaÖi. (Eptir handriti Snæbjarnar Egilssonar á Klippstao.)

Á BreiÖavaði í Eyðaþínghá var kona ein, sem kom út seint um kvölcl; og

var þá túnglsskin, og sá hún tvo menn koma aö bænum. Hún sá, aö

annar þeirra benti á sig meö fíngri á hægri hendi, og fær hún þegar verk

í annaö augaö, svo hún varö aö grípa fyrir þaö, og er hím leit upp aptur,

sá hún engan mann. Gengur hún þá inn aptur. En er hún kom inn í

baöstofuhitann, elnaöi henni svo verkurinn, aö hún gat ekki sofnaö um
nóttina, og um morguninn var augaö blátt og þrútið. Fór hún þá út að

Eyðum til séra Gríms, sem þar var prestur, og sýndi honum þessa mein-

semd. SagÖi hún honum, aö hún hefði séð huldumann af verra tægi. Hann

fór með hana í kirkju, vfgði messuvín, og lét það drjúpa á augað ; dró þá

úr allan verk og varð hún aptur heil hcilsu sinnar.

e) Einkum er álfum gjarnt til að ná til sín börnum, bæði meö því

að skipta um þau, meðan þau liggja í vöggu, og með því aö laöa þati

að sér, hylla þau eða heilla, þegar þau eru komin á legg, og geta

geingið úti við. Fyrir því varast menn, að skilja nýfædd börn mannlaus

eptir, nema krossað sé bæði yfir barniö og undir ]>að, áður en þaö er lagt

í vögguna, til að varna þeim ófögnuöi, aö um það verði skipt. þess er

og við getið, að kona ein á Básum í Grímscy hafi aldrei geingiÖ svo frá

syni sínum, meðan hann var úngur, aö hún skildi ekki eptir hjá honum
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Jóns postillu opna, til að verja hann umsldptíng og ööru illu.
1 þegar skipt

er um börn, er það barnið, sem álfar láta í stað hins rétta barns, ávalt

illa lynt og óvært, og er sú orsök til þess, að álfar velja úr sínum hóp
afgamla og útlifaða karla og kerlíngar, og láta í stað hins barnsins í

vögguna; það heitir umskiptíngur. Af því þaö eru æfagamlar karlhrotur

tannlausar, sem álfar leggja aptur í vögguna, taka umskiptíngar aldrei

tennur. Ekki er heldur hætt við, að skipt verði um það barn, sem búið

er að taka tennur, og er til þess sú saga, aö einu sinni varð þess vart,

að tvær álfkonur voru komnar aö barnsvöggu. En á meöan önnur þeirra

var aö koma í lag hnósanum, sem þær ætluöu að leggja í vögguna fyrir

hið rétta barn, fór hin upp í það með fíngrinum, og fann, að það var búið

að taka eina tönn. Segir hún þá við hina:

„Upp er komin tillitá og takt'á;

sjóvetlingur situr hjá og segir frá;
u

því hjá vöggubarninu átti að sitja annað eldra, sem sagði frá aöförum

álfkonanna og nam þessi orð, og fóru þær þá óðar burtu með krógann
sinn viö svo búið. 2 En ekki var hættan minni, þó börnin væri vel á legg

komin; því þá höfðu álfkonur*'* þær brellur í frammi, aö þær brugðu á

sig mynd móður barnsins eða fóstru, eða einhvers þess, er barnið var

aö elskast, og heilluöu þau á eptir sér eöa til sín á þann hátt. Stundum
gintu þær börn á gullum nokkrum , sem börnin sóktust eptir. Sagt er,

að sum börn, sem álfar hafa hylt til sín, hafi dvalið hjá þeim skemur,

sum leingur, og sum aldrei átt apturkvæmt til mannheima.

Áttræður umskipi íngur. (Eptir handriti séra Jöns Norðmanns.) það

hefir verið sagt frá umskiptíngi einum, aö kerlíng nokkur, sem lá undir

barninu, og þóktist vita, aö þaö var ekki eðlilegt barn, spurði hann einu

sinni: „Hvaö ertu gamall, skömmin þín?u „Attræöur," svaraði dreingurinn.

Var svo reynt, að koma honum upp á altariö; 4 en hann varð þá svo hár,

aÖ hann komst þar ekki fyrir.

Umskiptíngurinn í Sogni. (Eptir þeim systrum Ragnheiði og Ragnliildi

Einarsdætrum.) Einu sinni var tvíbýli í Sogni í Kjós, og het annar bóndinn

G.; hann átti son, sem ckki þókti vera meö öllum mjalla. Hvorki lærði

hann neitt til munns né handa, né hafðist að, en lá alt af í rúminu, og

þókti vera í meira lagi matfrekur, Menn gjörðu sér helzt í grun um

1. Eptir handriti sera Jóns NorÖmanns, sem var áður prestur í Grímsey, en nú á

Barði í FJjótum.

2. Eptir j>eim systrum Ragnlieibi húsfrú þorvaldar verzlunarmanns Stephensens í

^eykjavík, og Ragnhildi Einarsdætrum frá Meöalfelli í Kjós.

3: Aldrei heíi eg heyrt Jjcss getið, aÖ huldumenn haíi átt að skipta um börn cða

^ylla, en allajafna álfkonur.

4. Ekki er mer ljóst, til hvers haíi átt að koma honum far upp.
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pilt þenna, að hann væri umskiptíngur, en leingi var þaö fram eptir, aö

það þókti ekki fullvíst. þegar piltur þessi var kominn um venjulegan

fermíngar-aldur, stóö svo á einu sinni um vetur, að alt fólk fór úr baöstof-

unni út til gegnínga, nema þessi dreingur; hann lá eptir í rúmi sínu, eins

og vant var, og konan á hinu búinu, sem lá á sæng og barnið hjáhenni;

alt var þetta í sömu baðstofunni. J>egar fólkið var farið út, heyrði sængur-

konan, að geispa mikla fór að setja að dreingnum, svo henni fór að þykja

nóg um
,

og koma í hana ónotahrollur af látunum í honum. fcví næst

heyrir hún, að hann fer að hafa umbrot í rúminu og teygja sig; verður

hún þess þá vör þegar eptir, aö hann er staðinn upp í rúminu, og teygir

þá úr sér, svo að hann nær upp í rjáfur í baðstofunni. En baðstofan var

bygð á bekk, og skammbitar í sperrum ofarlega. Setur þá enn að honum
geispakast, og hallast hann um leið með andlitið upp að skammbitanum

einum, og ber bitann rétt upp í opið ginið á honum, er hann gapti á

geispanum, og gein hann svo yfir bitann, að efri skolturinn lá ofan á

honum, en hinn undir; þar með varð hann svo herfilega ljótur og leiður

ásýndum, að konan varð dauðhrædd, og hljóðaði upp yfir sig af ángist,

að sjá þetta og vita sig eina með honum í baðstofunni, og var húnleingi

ístöðulítil eptir þessa ósjón. En undir eins og konan rak upp hljóðið,

hrökk hann við, sem byssubrendur, og ofan í bæli sitt aptur, og komst i

samt lag, áður en fólkið kom inn frá gegníngunum. Eptir þetta þókti það

ekkert efamál, að dreingurinn væri umskiptíngur. 1

Átján barna faðir í álfheimum. (Almenn sögn.) það var á bæ
einum um sumar, að fólk alt var á eingjum, nema húsfreya ; hún var heima

og gætti bæar með syni sínum á þriðja eða fjórða árinu. Sveinn þessi

hafði vaxið og vel dafnað til þess tíma; altalandi var hann orðinn, skýr

og efnisbarn eitthvert hið mesta. En með því konan átti um ýms bæar-

störf að annast auk sveinsins, varð hún að víkja sér frá honum litla hríð,

og fór út í læk, er var skamt frá bænum, að þvo mjólkurtrogin. Skildi

hún barnið eptir á meðan í bæardyrunum, og segir ekki af því, fyrr en

konan kom aptur eptir drukklánga stund. þegar hún yrðir á það, hrín það

og æpir illilegar og ámátlegar, en hún átti von á; því áður var barniö

mesta spektarbarn, þýðlynt og þægt. En nú fær hún ekki af því nema

óhljóð ein og illhrínur. Líður svo nokkuð hér frá, að barnið mælir ekki

orð frá niunni, en var ákaflega keipótt og rellið, svo konan kunni ekkert

lag á þessum háttaskiptum; það vex og ekki og lætur fíflslega mjög.

Konan varð mjög ángrað af þessu, og tekur það ráð, að hún fer að hitta

1. Svo stendur á teygjum umskiptínga, aö til |>ess, aÖ peir sýnist litlir, sem vöggubarn,

hnoÖa álfkonur jjá og kýta saman, áÖur en £ær leggja |>á í vögguna fyrir barniÖ, sem

|)ær taka. Enn |>ótt j>eir sýnist eins litlir og börn, purfa j>eir ööru hvoru aÖ teygja úr

ser, |>ví j>eir geta ekki alveg afneitaÖ sinni fyrri náttúru, og sæta Jjeir j>ví lagi aÖ gjöra

j>aÖ, |>egar peir ætla, aÖ einginn sé nálægur, eÖa sjái tíl sín.
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grannkonu sína, er þókti vera hyggin og margfróö
,

og' segir henni frá

hörmum þeim, sem sig hafi hent. Konan innir hana grant eptir, hvað

lángt sé síðan, aö barniö hafi tekiö þessa fásinnu, og hvernig hún ætli það

hafi atvikast. Móöir sveinsins segir henni alt af létta, eins og geingiö

hafði. þegar grannkonan hin fróöa hafði heyrt alla málavöxtu, segir hún:

„Heldurðu ekki, góðin mín, að sveinninn sé umskiptíngur? því það er

ætlun mín, að um hann hafi skipt, meöan þú gekkst frá honum í bæar-

dyrunum." „Eg veit ekki", segir hin, „eða geturðu ekki kent mér ráö

til að komast eptir því?" „þaö mun eg geta
u

,
segir konan; „skaltu ein-

hvern tíma skilja barnið eptir eitt saman, og láta einhverja nýlundu bera

fyrir það, og mun það þá eitthvað mæla, er það sér eingan í kríng um
sig. En þú skalt hlera til, og vita, hvað því verður að orði. þyki þér

þá orötök sveinsins undarleg og ískyggileg, skaltu strýkja hann vægðarlaust,

uns eitthvað skipast um. u

Að svo mæltu skildu þær talið, og þakkaði móðir sveinsins grannkonu

sinni heilræðin og fór heim síðan. þegar konan er heim komin, setur

hún höldupott lítinn á mitt eldhús-gólf; síðan tekur hún sköpt mörg,

bindur hvert við enda annars, svo að efri enclinn tók alt upp í eldhús-

strompinn, en við hinn neöri batt hún þvöruna, og lét hana standa í pott-

inum. þegar hún haföi veitt þennan umbúnað í eldhúsinu, sókti hún

sveininn og Iét hann þar einan eptir verða; gekk hún þá úr eldhúsinu og

stóð á hleri, þar sem hún sá gegnum dyragættina inn í eldhúsið. þegar

hún var fyrir litlu burtu geingin, sér hún, að barnið fer að vappa í kríng

um pottinn og virða hann fyrir sér meö þvörunni í, og segif síðan: „Nú
em eg svo gamall, sem á grönum má sjá, átján barna faðir í álfheimum 1

og hefi eg þó aldrei séð svo [lángan gaur 2
í svo lítilli grýtu.

u3 Fer þá konan

aptur inn í eldhúsið með vænan vönd, tekur umskiptínginn og afhýðir hann

leingi og óvægilega. Æpir hann þá ógurlega. þegar konan hefir strýkt

sveininn um hríð, sér hún, að ókunnug kona kemur inn í eldhúsið með

sveinbarn á handlegg sér fagurt og frítt; lét hún vel að því og segir viö

konuna: „Ojafnt höfumst við að; eg dilla barni þínu, en þú berð bóndann

minn.u Að því mæltu setur hún af sér sveininn, son húsfreyu, og verður

hann þar eptir, en hefir kaii sinn burtu með sér og hurfu þau þegar. En
sveinninn vóx upp hjá móður sinni og varð efnismaður.

Tökum á, tokum á. (Almenn sögn.) Tvær álfkonur fóru einu sinni

heim á bæ einn til að skipta um barn. þær koma þar að, sem barnið er

sem þær ætluðu að taka. það lá í vöggu. Einginn maður var þar nærri,

1. Hér bætir Sigurður Guðmundsson málari inn í: „og margar skammir framið," í

staðinn fyrir j>aö heíir Magnús prestur Grímsson : „og tuttugu barna afi."

2. Frá [lánga staung, S. m.

3. Pytlu. M. G.
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nema annað barn tvævett. Ýngri álfkonan og ógætnari geingur þegar að

vöggunni og segir:

„Tökum á, tökum á.
u

þá segir hin eldri:

„Ekki má, því mein er á,

kross er undir og ofan á;

tvævetlíngur situr hjá

og segir frá.
u

Við það fóru þær burtu og feingu ekki aðgjört, bæði sökum kross-

marksins, sem gjört hafði verið yfir vögguna og undir barniö, áður en það

var lagt út af, svo og vegna hins tvævetra barns, er hjá vöggunni sat,

og síðan sagði frá þessum atburði.

Guðlaugur á HurÖarbaki. (Eptir jieim systrum, Ragnlieiði og Ragnhildi
r

Einarsdætrum.) Olafur hét maður; hann bjó í Botni í Botnsdal í Borgarfjarðar-

sýslu. Hann átti son, sem Guðlaugur hét; þegar hann komst upp, bjó

hann á Hurðarbaki í Kjós, og þókti góður bóndi. þegar hann var barn,

hafði móðir hans þann sið, að hún bar barnsvögguna út í tún um sumariö,

þegar hún var að raka. Einu sinni sér hitt fólkið, sem á túninu var, að

tvær konur eru komnar að vöggunni, og var önnur þeirra að virða Guðlaug

litla fyrir sér, þar sem hann lá; en hin sat á fótum sínum, og var að

hnoða böggul nokkurn, sein var lítið stærri til sýndar, en Guðlaugur var

þá orðinn. Fólkinu varð mjög bilt við þetta, kallar til móður hans og
9

segir: „Líttu' á.
u

I því stökkva báðar konurnar burtu, og voru horfnar

sýnum, áður en móðir Guðlaugs kom að vöggunni. Einleikið mál var um
það, að þetta mundu hafa verið álfkonur, sem hefðu ætlað að skipta um
börn. En ekkert varð Guðlaugi meint við komu þeirra, af því nógu snemma

var aðgætt.

Barnsvaggan á Minni-Jwcrá. 1 (Eptir handrití séra Jóns Norftmanns, 1848.)

Kristín, sem var á Minni-þverá (hér um bil 1830—40), sagöi frá því um
móður sína, sem var skygn, að hún hefði verið með ömmu Kristínar á

eingjum, og séð einu sinni konur tvær koma ofan úr fjalli, og leiða karl

á millí sín, sem eitthvað bar. þegar þær komu nær, leystu þær pjaunkuna

ofan af karlinum; sá hún þá, að það var vagga, og breitt með rauðu yíir.

Síöan tóku þær karlinn og börðu hann utan, svo hann fór að smá-mínnka,

og var orðinn pattakorn. f>á tóku þær hann enn, og hnoðuðu, uns hann

var orðinn eins lítill og vöggubarn. Lögðu þær hann þá í vögguna,

breiddu rauða klæöið yfir, báru hana svo á milli sín og stefndu með alt

saman heim að bænum. Stúlkan sagði þá móður sinni frá því, sem hún

hafði séð; en móðir hennar brá skjótt við, hljóp heim og varð fyrri, en

1. Líklega í HoltBhrepp í Skagafjarbarsýslu.
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huldukonurnar, að barns vöggu, sem hún haföi látiö standa úti á hlaöinu.

En þegar huldukonurnar sáu þaö, tóku þær barniö, sem þær voru meö,
ur vöggunni, og rass-skeltu það, smá-hröktu svo og hrintu því á unclan

s^r. Viö það stækkaöi karl þeirra óöum aptur, þángað til hann varö eins

°g hann var upphaflega; helt hann svo meö þeim upp í fjall, og huriú

Þau þar ölL

Séra Jón Norðmann. 1 (Eptir hándriti hans 18. Jan. 1850 og sögn móður

hans.) „þegar eg var úngur, a segir séra Jón, „og í vöggu, dreymdi

wióður mína eina nótt, aö henni þÖkti kona koma, og taka barniö úr

vöggunni, og hlaupa burt meö það. Móðir mín elti hana og heimtaði

Wniö meö bistum oröum, sagöist aldrei hafa gert henni neitt, og sagöist

skyldi veröa henni leistur í annan skó, ef hún léti ei barniö laust. Loks
l^t konan barnið aptur í vögguna, þó nauöug, og sagöi um leiö: „þú skalt

þá hafa nokkuö samt." Strauk hún þá hendinni framan um móöur mína.

Daginn eptir fékk móðir mín kvöl fyrir bringspalirnar og blánaði öll

framan, og haföi þá meinsemd í mánuö.u

HyHínga-tiIraunir álfa.

Barniö vilta undir Eyafjöllum. Undir Eyafjöllum bar svo

viÖ, aö barn hvarf einu sinni. Var þess þá víöa leitaö og fannst um síöir

í gjótu einni uppi í fjalli; uröu menn þó að víöka gjótuna, áöur en barninu

varö náð; svo var hún þraung. En er menn höföu náö barninu, sagöi þaö

frá því, aö sér heföi sýnzt hún móöir sín fara altaf á undan sér og heföi

þaö elt hana þángað.

Bjarni Thorarensen og sonur hans. Lík saga er sögö um
þjóöskáld vort, Bjarna Thorarensen, er hann var í æsku. Hann ólst upp

á Hlíðarenda; en þegar hann var lítill dreingur, hvarf hann einu sinni,

og fanst ekki í 3 eöa 4 daga. Loksins fanst hann lángt uppi á heiði,

upp meö Merkjá; því hann haföi fariö upp frá bænum á Hlíöarenda. Sat

hann þar uppi á hárri klettasnös, með rauða húfu á höfði. Fyrst héldu

nienn, aö þetta væri örn; svo hátt var upp þángaö, er hann sat.
2 þegar

búiö var aö ná honum þar ofan af meö mikilli fyrirhöfn, sagöi hann, aö

hún móöir sln heföi fariö þángað upp með sig. Viölíka saga er og sögö

um pórarinu , son Bjarna anitmanns, er hann var barn á Gufunesi, og
sagði hann eins frá því, með hverjum atvikum hann hefði horíið, er hann

1. þósagajjessi hljóöi ekki um tilraun til að skipta um börn, heldur barnsrán,
set eg hana hér, af J>ví hér ræÖir um vöggubarn, sem álfkona viröist hafa viJjao ná.

2. Merkjá er eitt af örnefnunum, sem Bjarna Jaóktu skreyta mest Fljótshlíö í kvæÖi
því, sem hann hefir ort meÖ \m nafni, sbr. ,,Kvæöi Bjarna Thorarensens , Kh. 1847,"
4— 5. bls, BæÖi ]>essi saga, hin næsta á undan og á eptír (um þóríarinh) eru teknar
eptir Dr. Maurers lsl. Volkss. 13. bls., og eru j>ær prentaöar eptir sögn Sighvats

hreppstjóra Árnasonar og séra Ólafs prófasts Johnsen.
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fannst og var spurður um það. En afleiöíngarnar uröu lakari fyrir hann,

en fööur hans, því sagt er, aö þórarinn sé ekki meö öllu ráði síöan.

Sæmundur á Staöastaö. Nálægt Staöastaö er hóll einn, sem

sögumaöurinn man ekki hvort lieldur heitir Berghóll eöa Dverghóll. Einu

sinni var Sæmundur, sonur séra Guömundar á Staöastaö heillaöur þángað

áleiöis. Var hann eltur og náðist í mýrinni, þegar að honum var komiö,

var hann að biöja kvennmann, sem hann sagði að geingi á undan sér, að

]já sér fallega gulliö, sem hún héldi á. Sæmundur var l>á hér um bil

14 vetra.
1

Prestssonurinn á Knappstöðum. l>að er fært í frásögur, að

einhvern tíma hafi horfið prestssonur frá Knappstööum í Stíflu. Var

hann burtu í mörg ár. þegar hann kom aptur, sagöist hann hafa verið

hjá huldufólki á Túngudal, og væru kirkjusiðir þess líkir vorum.*

Sigríður frá þor gautstöðum. Frá því hefir sagt þessi kona,

sem var 1850 á Sigríðarstaðakoti í Holtshrepp í Skagafjarðarsýslu , en

uppalin á þorgautstöðum í sama hrepp, að einu sinni var hún að leika

sér, þegar hún var úng, úti á svellum, en föl var á jörðu. Sýndist henni

þá móður sín ganga þar upp eptir, og elti Sigríöur hana leingst upp í

fjall, þángað til loksins að hún vissi ekki fyrri til, en móðir hennar, hin

rétta, greip aptan í hana. Hún haföi sumsé saknað Sigríðar, komizt á

förin hennar og elt hana svo. 3

Meystelpan á Kirkjubóli. (Eptir Gísla Konráðsson.) Páll bóndi Sæ-

mundarson bjó á Kirkjubóli á Bæarnesi, faðir Árna, 4 fyrrum hreppstjóra

í Múlasveit. Síöari kona Páls, móðir Árna, hét Málfríður Jónsdóttir. Hún
var ein heima um eingja slátt að búverkum, og hjá henni meystelpa lítil

til viku, tökubarn. Eitt sinn var mærin úti við ein, og kom eigi aptur

til Málfríöar; tók hún að undrast um hana, gekk út að leita hennar á hól

þann í túninu, er Lánghóll heitir. En klettagil mikið liggur upp frá túni-

nu, er Svartagil heitir. Sá Málfríöur þá, að mærin var komin upp í giliö,

og tekin að klifra upp í klettana. Flýtti Málfríður sér eptir henni, og

kallaöi á hana. Sneri mærin við það aptur; leiddi Málfríður hana heim

og spyr, því hún færi svo afgeipa. Mærin segir, að bláklædd kona segði

sér að koma með sér, er mjög hefði verið lík Málfríði, en hyrfi sér, er

Málfríður kallaði.

Hyllíngartilraun. (Eptir handriti sera Sveinbjarnar GuÖmundssonar, nú í Móum

á Kjalamesi.) þaö bar til ei fyrir laungu síöan við Hellna, aö stúlkubarn í

koti nokkru tók það fyrir, að þaö settist upp á baðstofumænirinn. þetta

var á sunnudag, og hafði alt fólkið úr kotinu fariö til kirkju, svo barnið

1. 2. og 3. Eptir handriti séra Jóns NorÖmanns.

4. Eptir honum, nú komnum yfir sjötugt, er sagan tekin 1859; sbr. Dr. Maurers Isl.

Yolkss. 13—14. bK
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var aleitt heima, og því tók það upp á þessari rælni. Stúlkan var 9 vetra.

Þegar hún hafði setiö uppi á baöstofunni dálitla stund, sér hún, að hjá

bsearveggnum kemur kona upp á búin meö fald, aö öllu útliti eins og

móöir hennar átti að vera. þykist stúlkan þekkja hana, og hleypur ofan

M að fagna henni. En konan gekk á fram þegjandi, og dró eitthvað fallegt

á eptir sér. Stúlkan elti hana, og vildi sjá, hvað hún móðir sín væri meö.

En þegar hún var komin góöan kipp frá bænum dettur hún, en þegar hún

stendur upp aptur, sér hún hvergi mömmu sína. þóktust menn seinna

sjá, aö þetta heföi veriö álfkona, sem hefði ætlað að hylla stúlkuna.

Sveinninn, se.m undi ekki með álfum. (Eptir handriti séra Jóns

tóröarsonar nú á Auökúlu.) Norður í þíngeyar-sýslu hvarf eitt sinn dreingur

4 4. árinu. En að viku liðinni fannst hann undir háum klettum, er voru

* nánd við bæinn. Voru J?á þrjú fíngraför á kinn hans. En er hann var

spurður, hvar hann hefði dvalið, sagðist hann hafa verið á bænum þarna,

°g benti þeim þar á, er fceim virtust vera klettar einir. Sagöi hann, aö

Ntr byggi álfafólk og hefði það viljaö heilla sig; en hann sagöist ekki hafa

getað borðað hjá því, því allur matur heföi sér sýnzt maðkaður. Heföi það

M séð, að ekki heföi orðiö um sig tætt, og hefði því gömul kona leitt sig

brott, og sagt, að hann skyldi þó bera þess menjar, að hann hefði dvalið

hjá álfafólki, slegiö sig kinnhest og geingiö síðan burt. Eptir þetta ólst

dreingurinn upp, mannaðist vel og varö merkisbóndi. Eitt sinn reið hann,

e^ hann var orðinn gamall maður, fram hjá klettum þeirn, er hann fannst

undir, og kvaö hann l>á vísu þessa:

þessar klappir þekti eg fyr,

þegar eg var úngur;

átti eg víöa á þeim dyr,

eru þar skápar fallegir.

þenna mann sá Hallgrímur heitinn Bachmann* læknir
,

og fíngraförin

á kinn hans, er hann bar til dauðadags.

MagnÚS pólití. (Eptir ^eim systrum, RagnheiÖi og Ragnhildi, Einarsdætrum.)

Pyrr meir var hér í lieykjavík lögregluþjónn sá, sem Magnús hét, og var

ávalt nefndur „Magnús pólití.
u Hann ólst upp á einhverjum bæ austur

' þíngvallasveit. þegar hann var vel á fót kominn, stóö svo á einu sinni,

aÖ hann var eitthvaö að gánga úti við á bænum. Heyrðist honum þá,

eins og vefur væri sleginn, og í sama bili sýndist honum hann vera staddur

fyrir bæardyrum nokkrum, heldur reisulegum. Honum þókti bærinn

líkastur þíngvallastað
;

því þángað hafði hann komið nokkrum sinnum til

kiritju. En þó þykir honum þar sumt hvað nokkuð annarlegt. Hvort sem

honum hefir nú komiö til hugar, aö þetta væri ekki með öllu einleikið,

eöa af því að hann hefir oröiö hræddur, aö vera kominn svo lángt heiman
aö frá sér, og bæöi vantreysti sér og kveiö fyrir að komast heim aptur,
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varö honum fcað eitt til úrræöa, aö hann hrein upp yfir sig hástöfum.

Kom ]>& kona til dyranna, heilsaði honum vingjarnlega og bauð honum
inn. Hann jjáöi pað, en ekkert vildi hann annaö af henni piggja, þó

konan vildi láta undur vel aö honum, og geröi gælur viö liann, og byði

honum alt, sem hún haföi fyrir hendi, bitaöi fyrir hann fisk meö sméri ofan

á og lét t>aö í öskju, köku og smer, skyr og rjóma, sykur og sitt hvað

fleira. En pað dugöi ekki; dreingurinn vildi ekkert af henni piggja, né

þýöast hana, en stóö alt af á öndinni af hljóðum og óelju. þegar konan

sá, aö hann vildi meö eingu móti láta huggast, fór hún með hann, og

lieingdi hann á skógarhríslu, sem skútti fram af kletti, út á þíngvallavatn,

og skildi svo við hann. Nú er pess aö geta, aö pegar fólkiö á bænum,

sem Magnús átti heima á, varö pess vart, aö hann var horfinn, fór þaö

alt aö leita, en fann ekki. Loksins fann hann smali einn eptir nokkra daga,

j>ar sem hann hékk á skógarhríslunni , eins og álfkonan haföi skiliö viÖ

hann, úrvinda og hálfruglaður. l>egar dreingurinn var kominn til sjálfs

sín aptur, sagöi hann frá öllum pessum atburöum, eins og hann ítrast

mundi. Eptir það lærði Magnús og varö stúdent, og voru honum margir

hlutir vel gefnir; en J>ó er pað haft eptir honum, aö hann hafi sagt, að

sér fyndist sér ávalt einhvers varnað, fremur en öðrum mönnum, og vildi

hann kenna pað þessum atburði.

Barniö og álfkonan. (Eyíirzk sögn.) Á Heiöarbót í Reykjahverfi í

þíngeyarsýslu bar l>að til eitt kveld, er konan var í fjósi, aö eitt af börn-

um hennar gekk út, og ætlaði að elta móður sína út í fjós. þegar hað

kemur út á hlað, sér pað hana standa á hlaöinu. Hún bendir pví peg-

jandi og klappar á læriö. Hún geingur hægt og hægt á undan og klappar

á læriö og bendir því aö koma. Klettastrókar eru l>ar fyrir ofan bæinn,

sem eru nefndir Stöplar. þángaö fer konan og ginnir meö sér barniö;

hvarf síöan meö paö inn í Stöpulinn einn, pví þotta var ekki rétt móöir

barnsins, lieldur álfkona. Nú er aö segja frá pví, aö konan kemur úr

fjósinu, saknar barnsins, spyr eptir pví, en fólkiö, sem heima var, taldi

taö vera í fjósi hjá móöur sinni. Urðu foreldrar ^ess óttaslegnir; var

safnað mönnum og leitaö, en fannst ekki, hvar sem leitað var. Bóndi bjó

á Sandi, sem Arnór hét, haldinn íjölkunnugur. Móöirin fór til hans aö

leita ráöa; kom ^ar seint á degi. Arnór bauö henni par aö gista um
nóttina. Hún þá Vaö. Hann spuröi hana, um hvert leyti barniö hefði

horfiö. Hún sagði, sem var. þetta kvöld um sama leyti tekur Arnór hníf

og sker upp prjár príhyrndar flögur úr gólfinu í baðstofunni. En er hann

skar upp þá seinustu, heyrðist brestur mikill. Síöan lét hann aptur niður

flögurnar í samt lag og kvað konunni mundi óhætt aö sofa rólega um nótt-

ina, því barniö mundi komiö vera. Daginn eptir fór hún heim; var pá

bai niö komiö. l»aö pókti mönnum kynlegt, að önnur kinnin á því var blá
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ranu bláminn aldrei af síöan. Nú var barniö aö spurt, hvar þaö lieföi

veriö. þaö sagöi frá konunni, sem það hélt móöur sína, elti hana hálf

grátandi og kallaöi mömmu, þar til hún var komin upp undir Stöpulinn,

t>á greip hún það og bar það inn í Stöpulinn, vildi vera góö viö það. En
t>að sá nú, aö þetta var ekki móöir sín. Ekki smakkaöi það mat hjá henni

;

sýndist Því hann allur rauöur. En þetta kvöld, er Arnór risti upp flög-

urnar, hrundu 3 steinar niöur úr bjarginu, allir þríhyrndir. En viö þann

seinasta tók álfkonan barniö; var hún þá reiöuleg, hljóp meö það heim aö

bænum og sló það vænan kinnhest aö skilnaöi og var það bresturinn, er

heyröist, eptir aö seinasta flagan var uppskorin. Af því var önnur kinnin

blá. Barn þetta hét Guðmundur. Hann bjó síöar þar fyrír norðan. Dójtur

átti hann, er Elisabet hét. Hún giptist og jók ætt sína í Eyafirði.

Huldufólkiö ÍHÓlaklÖppum. (Eptir handriti Jóns atyíngismanns Sigurös-

sonar á Gautlöndum.) Aö Hólum í Laxárdal bjuggu einhverju sinni hjón

uokkur, efnug og í betri manna röö. þau höföu tekiö dreing til fósturs,

er Erlendur hét. Hann var á 3. eöa 4. ári, er þessi saga gjöröist. þaö

var eitt kvöld, aö fólk alt var úti á túni að vinna á því og hiröa eldivið,

en kerlíng ein karlæg var inni, og skyldi hún gæta Erlendar og fleiri

barna, að þau færu sér ekki að voöa. það var einhverju sinni um daginn,

að kerlíngu sýnist, sem bóndi komi aö baðstofudyrunum og taki dreing-

inn, Erlend, meö sér, og ætlar kerlíng, aö bóndi muni hafa farið með hann

út á túnið til fólksins, og gefur þessu eingan gaum. Og um daginn, er

fólkið kemur inn að borða miðdegisverð
,

spyr kerlíng eptir Erlendi. En
cinginn hefir orðið var við hann, og þversynjar bóndi fyrir það, að hann

hafi komið að baðstofudyrum um það leyti, sem kerlíngu sýndist hann

koma þar. Furðar alla stórum á hvarfi dreingsins, og er hans víöa leitaö,

og kom fyrir ekkert. þá bjó Arnþór á Sandi í Aðaldal. Hann var marg-

kunnugur og hafði mörgum að liði orðiö , þeim er heillaöir voru af huldufólki,

eða ásóktir af fjölkynngi. Tóku hjónin í Hólum l>aö ráö, að þau senda

til Arnþórs og biðja hann liðveizlu að vita, hvar dreingur er niðurkom-

iun, og svo að ná honum, ef þess væri kostur. Arnþór segist aö vísu

vita, hvar dreingur sé niöurkominn. Hann sé hjá huldufólki, sem búi

í klöppinni fyrir ofan bæinn að Hólum, en það sé ekki svo auðvelt að ná

honum þaðan. þó segir hann sendimanni að fara heim aptur, og skuli

v^ja sín, ef ekkert vart við Erlend innan viku. Fer sendimaður við það

hzim aptur. En á 7. degi, frá því er Erlendur hvarf, sat fólk alt að miö-

dagsverði inni í baðstofu aö Hólum. Og er minnst varöi, vindur dreingnum
Erlendi inn í baðstofuna, og er hann að öllu leyti eins, og hann var,

aema hann hefir feingið bláan flekk á hægri kinnina. Er dreingurinn

I
Já spurður, hvar hann hafi verið, og með hverjura atburðum hann hafi

^orfið og aptur komið. Segir hann, að þennan dag, er hann hvarf, hafi
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bóndinn, fóstri sinn, komiö aö baöstofudyrum og tekiö sig meö sér. Hafi

hanri fariö meö sig frá bæntim, og yfir lítinn læk, er var á leiöinni. En
er þeir höföu skamt fariö frá læknum, komu þeir aö litlu, en fögru húsi.

Er þar kona fyrir bláklædd, og tekur hún við Erlendi og vill vera honum

mikið góð, en dreingur þekkist það lítt. En er Erlendur hefir verið nokkra

daga hjá konunni, er það einu sinni, að setur aö honum grát mikinn, og

leitar konan allra bragða í að hugga hann og getur ekki. Sýnir hún

honum gull og gersemar og ýmsa gripi, til að hafa af honum, og kemur

alt fyrir eitt. Og fer svo að lyktum, að konan fer með Erlend, og fylgir

honum yfir þann sama læk, sem áður er nefndur. þar skilur hún hann

eptir og rekur honum löörúng, um lcið og hún skilur viö hann; segir hún,

að hann skuli hafa þetta fyrir alla óspektina. Og* sem konan er skilin við

Erlend, sér hann bæinn, og heldur heimleiöis. En blái flekkurinn, sem

hann haföi á kinninni, var eptir löörúng konunnar. Erlendur varö gamall

maöur og nýtur bóndi. Er mikil ætt frá honum komin nyröra. Er svo

sagt, aö hann væri með bláa flekkinn á kinninni alla æfi sína.

Smalinn í Fljótsdal. (Austan úr Mýrdal.) Fyrir skömmu (í minni

þeirra, sem nú lifa) bjó í Fljótshlíð á bæ þeim, er Fljótsdalur heitir, bóndi

sá, er Benedikt hét. Hann hélt únglíng, sem Magnús hét, og var Einarsson.

Magnús þessi smalaði ánum á sumrin. Svo stóð á, að foreldrar bónda

höföu búið á þessum sama bæ, og var móöir hans hjá honum, þegar þessi

saga gjöröist. Jafnan haföi leikið það orð á, aö fleira væri kvikt í Fljóts-

dalslandi, en alþýöa sæi, og því þókti sumum varúöarvert aö senda

únglínga frá bæ aö kvöldi, eöa um næturtíma. En bóndi var einn af

þeim, sem bera alt þessháttar til baka, og kallaöi hann þaö hégóma, sem

hvergi ætti sér staö. Svo bar til eitt kvöld, að vöntuöu 5 ær hjá Magnúsi,

og vildi bóndi, að hann færi að leita þeirra, en móöir bónda, sem Anna

hét, mælti á móti, og sagði ekki ráðlegt að senda únglíng svo seint frá

bænum. En bóndi réð, og fór Magnús um kvöldið, en kom ekki heim um
nóttina og ekki daginn eptir; var þá spurt um Magnús í nágrenninu, en

einginn hafði oröið var við hann, leið svo vika, aö Magnús kom ekki heim

og fannst ekki, þó leitað væri. En þegar vikan var liðin kom Magnús

heim heill og hraustur, eins og hann átti vanda til. Bóndi tók honum
fálega og bar upp á hann, að hann mundi hafa staðiö á bæuni, en bað

hann þó satt frá segja, hvar hann hefði verið allan þennan tíma. Magnús

kvaðst hafa geingið upp með bæargilinu og leitað ánna þar í kríng, meöan

sauðljóst var; en þegar dimt var orðið, sagðist hann hafci farið inn í skúta

nokkurn, lagt sig þar fyrir og ætlað að bíöa þar morguns; sagðist síðan

ekki hafa vitað, fyrr en hann var í þokkalegu húsi og þar voru inni þrír

kvennmenn, ein fullorðin, en tvær únglegar. Hvort þetta var í dramni

eða vöku, sagöist hann ekki vita, en konur þessar sagöi hann hafa veriö
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mikið góðar viö sig, og báðu þær hann aö vera hjá sér og fara aldrei

burt þaðan. En hann sagöist ekki hafa þorað það, og færöist því undan

bæn þeirra. En þegar hann kom til sjálfs sín, var hann í sama skútanum,

sem hann lagöist niöur um kvöldiö og ætlaði, aö hann heföi ekki verið í

burt leingur en eina nótt. þetta var sögn Magnúsar og lagöi bóndinn

lítinn trímaö á hana, en þó gat einginn upplýst þetta betur, því einginn

hitti hann tímann, sem hann vantaöi. það er enn fremur sagt, aö svo hafi

Magnús verið nauöugur að segja frá þessu, aö hann hafi sagt, að hann

segöi ekki frá því, nema bóndi vildi ábyrgjast, aö ekki yrði verra af, ef

hann hefði orð á því. En bóndi hefur að líkindum gjört lítið úr þeirri

ábyrgð. Litlu eptir þetta vantaöi enn nokkrar ær hjá Magnúsi, og vildi

bóndi, að hann færi að leita þeirra. Kvöld var komið, og mælti Anna,

móöir bónda, á móti því, en þaö tjáði ekki. Magnús kom ekki heim um
nóttina , en um morguninn var hans leitað ; fannst hann loks í brekku

nokkurri í fyiTtéöu gili, en var þá öldúngis lémagna og mállaus ; var hann

þá borinu heim, og eptir nokkra legu fékk hann máliö og alla meðvitund

;

sagði hann þá svo frá, að jafnan, þegar hann ætlaöi upp úr gilinu og heim,

M heföi sér verið hrundið tilbaka niður í brekkuna, þar til hann hefói af.

treytu og vanmegni ekki vitaö til sín, og skömmu síöar andaðist hann.

Séra HávarÖur. (Eptir haudriti Jóns Bjarnasonar í BreiÖuvík og Magnúsar

Eiuarssonar á Klippstab í Múlasýslu.) I Grímstúngum fyrir noröan bjó prestur

einn. Átti hann dóttir eina únga aö aldri; fósturson haföi hann og, er

Hávaröur hét, og var hann á rek viö prestsdóttur. Prestur haföi vinnu-

mann einn, er annaöist mjög dreinginn, og svaf hann hjá honum. Kvöld

eitt fyrir jól kom bróöir vinnumannsins að Grímstúngum, og beiddist

gistíngar, og veitti prestur honum það. þá var siður að sofa í myrkri,

og beiddi vinnumaður prest um aö ljá sér skemmu, svo hann gæti talaö

viö bróöur sinn, og leyfði prestur honum það; en þegar Hávarður litli

heyröi það, beiddi hann vinnumanninn að lofa sér aö fara meö þeim, og

var honum leyft þaö. Fóru þeir svo út í skemmu, en dreingurinn lék sér

í dyrunum; sér hann þá koma stúlku á vöxt viö prestsdóttur; segir hann

aö hún þurfi ekki að hræöa sig, því hann sjái hana. Hún þreif í hann

og vildi draga hann út í myrkrið; en hann spyrntist við; ætlaði henni að

lr*ega betur, en því var hann ekki vanur af prestsdóttur. Varð honum
H litið út í myrkrið leingra, og sá hann stóra konu, og varð hræddur,

°S reif sig af stúlkunni, hljóp til bræðranna og settist niður á milli þeirra.

þegar þeir fóru inn, beiddi hann vinnumanninn að leiða sig, og það geröi

hann; þókti möunum hann vera furöu hæglátur um kvöldið. Um nóttina,

er menn voru lagstir til svefns fram í skála og flestir voru sofnaðir, þá
sér Hávaröur litli aö þessir sömu kvennmenn, sem hann sá um kvöldið,

koma inn í skáladyrnar; færðust þær síðan inn eptir skálanum, þángað til

4*
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þser eru komnar nálægt rúmi l>ví, er hann lá í hjá vinnumanninum
,

og

var það rétt á móti skáladyrunum ; hann varð þá mjög hræddur og rak

upp hljóð, svo aö fólk vaknaöi alt í skálanum. Spuröi þá prestur dreinginn,

hvort hann haföi séö nokkuö, og sagöi dreingur, aö þaö heföi lítiö veriö.

Prestur lét þá vinnumanninn færa sér dreinginn, og var hann hjá presti

upp frá því. Komu konur þessar á hverri nóttu í skálann eptir i>aö um
veturinn, þángað til nótt fór aö birta, þá hvurfu t>ær. Hóll var þar skamt

frá bænum; svo bar til einn dag, aö hestir komu um voriö heim á tún,

og beiddi prestur dreinginn, að reka þá út fyrir hólinn; en þegar hann

fór heim aptur, gekk hann fram hjá hólnum og sat hin ýngri á honum,

og veifaði til hans með hendinni; flýtti hann sér heim, og sagði presti,

hvað fyrir sig hefði borið. þorði þá prestur ekki að láta hann vera þar

leingur, og sendi hann að Klippstað í Loðmundarfirði
,

og ólst hann þar

upp, þángað til hann fór í skóla. Einu sinni, eptir að hann var útskrifaður

úr skóla, var hann á ferö með Oddi biskupi, og riðu þeir ofan meö stóru

gljúfra gili, sáu þeirþá skepnu í gilinu; var hún í mannslíki, mórauð með

hvítan kross á enni ; talaði Oddur biskup til hennar og spuröi hana, hvort

hún ætti von til himnaríkis, og kvað hún nei við. Hávarður varð síðan

prestur á Desjarmýri í Múlasýslu, og dó þar.

Einu sinni um jólin gekk séra Hávarður á Desjarmýri út, og kom
ekki inn aptur; fór fólkinu að leingja eptir honum, og gekk vinnumaður

einn út að njósna um hann; heyrði hann þá mannamál í kirkjunni; hann

geingur þángað, og lítur inn um gluggann; sér hann þá, aö prestur er að

tala við tvo kvennmenn, og var önnur minni en hin. Segir þá hin minni,

að sú stærri skuli kveða lítið eitt; lét hún tilleiðast, og segir:

„Drottníng gipti dóttur sína

kóngssyni fyrir utan Rína,

gaf honum góz og garða nóg

og gullið alt í Rínarskóg.u

jþá mælti hin: „þegiðú Lobba;u hún kvað:

„það var á einu kveldi,

að Lobba kom með loðna skó

úr Lundúna veldi,

úr Lundúna veldi.u
* •

þá fóru þær aö hlæa, en vinnumaðurinn gekk inn í bæ; kom prestur síðar

inn og vissu menn ekki meira um þetta.

Einu sinni fór sétfa Hávarður á sjó meö vinnumönnum sinum til fiski-

veiða; þegar þeir komu að landi, var mikið brim, svo þeim gekk illa að

lenda. En þegar þeir voru komnir á land, beiddi hann menn sína að

setja skipið, en sjálfur sagðist hann mundi fara og hjálpa skepnunum, sem
væru að hrekjast í briminu fyrir utan. Fór hann síðan í burt og kom
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ekki fyrr eu daginn eptir; vildi hann ekki segja frá, hvar hann hefði

verið um nóttina.

Einatt er sagt að prestur hafi horfið, og var stundum leiugi í burtu.

Einu sinni var hann spurður, hvar hann heföi verið, og kvaðst hann hafa

verið hjá kumníngjum sínum. Prestur hélt vinnumann einn, er honum

líkaöi vel við; beiddi hann prest um að lofa sér að fara meö sér þegar

hann færi að finna kunníngja sína. Prestur neitar því. Sókti vinnumaður

því fastar á aö fara með honum, og kemur þar að, að prestur lofar því,

en sagöi þó, aö vinnumaður mundi hafa ílt af því aö fara með sér. Einu

sinni ætlar prestur að fara að finna kunníngja sína, og segir vinnumanni

að koma meö sér. Segir prestur honum að vera fáorðum og ekki taka

undir neitt, sem hann heyri sig tala; lofar vinnumaður því. Gánga þeir

síðan á stað og norður að álfaborg; klappar prestur þar uppá, og gánga

þeir báðir inn. Sér vinnumaöur þar tvær konur, aöra ýngri, en hina eldri

;

hin eldri konan fagnar presti vel, en tekur vinnumanni fálega. Töluöu þau

svo saman góöa stund, eldri konan og prestur; síöan var borið á borð, og

var sett fram fyrir prest hángiket, brauð og ostur, smjör og flot, en fyrir

vinnumann ekki annað en ket og flot; eptir máltíð sátu þau leingi fram

eptir og skröfuöu saman. Var presti síöan vísaö á vel uppbúið rúm, og

háttaði eldri konan þar hjá honum; en vinnumanni var vísað á rúm hjá

hinni ýngri, því þar voru ekki fleiri rúm; sváfu þau svo af um nóttina.

Seint um morguninn vaknar prestur; var þá sú eldri ákaflega reið, svo

að hún réð sér varla, en hin ýngri mjög dauf. Segir þá prestur, aö nú

muni vera mál að halda á stað og kvaddi hann þá konu sína vin-

gjarnlega, en þegar vinnumaður ætlar aö kveðja hana, segir hún, aö hún

hafi ætlað aö gleðja hann fyrir hana dóttur sína; lagði hún þá á hann,

aö hann skyldi hvorki fá kláöa né kvef, en ekki skyldi hann geta verið

í vist nema 3 nætur í seim, og að hann skyldi gánga fram hjá hverri

kirkju, sem hann kæmi að á helgum degi, og rættist þetta á honum

síðan.

Svo er mælt, að huldukóngur hafi búið í Dyrfjöllunum , en biskup í

Blábjörgum, og átti séra Hávaröur æfinlega aö róa hjá þeim berhöföaður,

þegar hann fór þar um.

Stúlka dvelur meö álíum. (Eptir sögn gamallar konu í Borgarfiröi.

)

Einu sinni var stúlkubarn á 4. eða 5. ári einsamalt að leika sér. Baru-

inu sýndist hún fóstra sín gánga hjá sér, og elti hana. Konan fór nú að

steini einum og þar inn, og stúlkann á eptir. Var hún þar hjá álfkonunni,

þángaö til hún var 13 ára gömul. Fell henni þar vel, og lærði af álfkon-

unni marga andlega sálma og kvæöi, sem-hún háfói aldrei fyrr heyrt. Eitt

vers úr þeim sálmum er svona:
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„Jesús mixúx bróöir

í himnaríki er,

græðarinn minn góði,

gcymdu mig hjá ]>ér.
u

Eitt vers úr kvæöum álfkonunnar er svona:

„Svo skaltu mæla, „Fel eg minn anda

þá þú út geingur í hendur guði.
u

úr húsum manna Haf þú orötak slíkt

undir himin berann; um æfi alla.
u

þegar stúlkan var oröin 13. ára, sagöi álfkonan henni að fara heim

aptur til forelclra sinna. Skildu þær með kærleikum og gaf álfkonan henni

margar góðar gjafir að skilnaði. Meðal annars gaf hún henni gimsteina,

sem hún sagði henni að bera jafnan í hárinu, en þegar þeir hyrfu þaðan,

mætti hún búast við að eiga skamt eptir ólifað. Fór stúlkan svo heim

aptur, og varö þar meiri fagnaðafundur, en frá megi segja; því allir héldu

stúlkuna fyrir margt laungu dauöa. Ox hún svo upp og var efnileg, en

heldur undarleg, eins og allir þeir verða, seni álfar hafa hylt til sín, og

hjá þeim hafa dvalið. Seinna giptist stúlkan og varð lánskona. En einu

sinni þegar hún kom frá kirkju og tók af sér faldinn, voru gimsteinarnir

horfnir úr hári hennar. Leið þá og skamt um
,
þángað til hím lagöist

og dó.

Barnsskírnin. (Vestfirzk sögn.) Fólk fór cinu sinni á grasafjall á

Reykhólum á fyrri öldum og hvarf ein stúlkan, því þoku mikla gjörði að

því, er það var í grasaleitinni. Fannst hún ekki alt sumarið. Var þá fjölkunn-

ugur maður einn beðinn að grennslast eptir með töfralist sinni, hvar hún

væri niöur komin, og nema hana þaðan aptur, og því fékk hann orkað, og

er hún var heim komin, lét húsbóndi hennar presturinn hana aldrei eina

vera. En einu sinni vildi svo til, að hún var sencl út í kirkju. En er

skamt var ura liðið, vitjaði húsbóndinn hennar, því hann grunaði margt

og er hann kom í kirkjuna, var stúlkan horfin. Litaðist þá prestur um
og sá, hvar maður reið í rauðum kyrtli og reicldi meyna fyrir aptan sig.

Svo leið nú og beið, og einginn vissi neitt um stúlkuna. En einhverju

sinni dreymdi prestskonuna á Reykhólum mann þann, er stúlkuna haföi

burt numiö, og bar hann henni kveðju konu sinnar með þeim fyrirmælum,

að skírt væri barn það, er verða mundi í vöggu liggjandi fyrir framan kirk-

judyr, er hún vaknaði, en skrúð það, er yfir vöggunni væri, skyldi prestur

eiga í skírnartoll. Húsfreya vaknaði síðan, og reyndist alt, sem hulclumaður

hafði í draumi birt henni; fannst vaggan á tilteknum stað mcö barninu í

og þar ofan á prestaskrúð dýrmætt og línsloppur. Prestur skíröi síðan

barnið, og var það í vögguna látið með hinum sama umbúnaði, og haö

hafði verið, er það fannst. Skrúðann hirti prestur, en línsloppurinn var
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lagÖur ofan á vögguna. Skömmu síöar var vaggan meÖ barninu horíin,

en línsloppurinn var i>ar eptirJ

Prestur skírir barn fyrir hulduíólk. (Séra Páll Jónsson í Hvamml

skrásetti eptir gömluni manni á Skaga.) það var einn tíma, þá er Stefán próf-

astur þorleifsson prófasts Skaptasonar var prestur í Presthólum (1743—84),

aö sauöamaöur hans kom frá beitarhúsum um veturinn, seint um kvöld;

lá leiö hans fram hjá borg einni, eöa stórum steini, er þar var milli sauöa-

húsa og bæar. Heyrir hann l>á saung mjög fagran í borgina; nemur hann

nú staöar og hlýöir til um stund. þykist hann t>á glögt kenna saungrödd

Stefáns prófasts, því hann var saungmaöur góöur, og heyrir hann, aö súng-

inn er skírnarsálmurinn gamli á grallaranum, og mátti hann gjörla nema

oröaskil í saungnum. SauöamaÖur geingur síöan heim. En er hann kemur

í baöstofu, spyr hann hvort prófastur sé heima. Honum er sagt, aö svo

sé, og muni hann vera í svefnhúsi sínu, í öörum enda baöstofu, og hafa

lagt sig fyrir, svo sem vandi hans var til í rökkrum. Sauðamaður spyr,

hvort prófastur hafi l>á ekkert fariö í kvöld. En heimamenn neita l>ví,

og kveöa hann alls eigi hafa geingiö fram úr húsi sínu á því kvöldi. þetta

t»ykir sauöamanni undarlegt, og segir ráöskonu prófasts, hvað hann hafi

heyrt í borginni. Hún kveykir l>egar Ijós og ber inn í húsiö til prófasts,

eins og hún var vön aö gjöra á kvölduin. Liggur hann t>á í sæng sinni

og vakir. En henni verður litiö til, hvar skór hans liggja snjóugir og

frosnir viö sængurstokkinn
,

og þóktist hún l>ó vita til víss, að prófastur

hefði ei neitt geingið frá húsi tað kvöld. En eigi t>orÖi hún aö spyrja

hann eptir um l>ennan hlut, eöa segja honum umræöu sauðamanns.

Prestsdóttirill fráPrestsbakka. (Eptir handriti sera Jóns þórðarsonar

nú á Auðkúlu.) A Prestsbakka á Síðu í Skaptafellssýslu var einu sinni prestur,

er Einar hét; hann var auðmaöur mikill og átti fjölda barna. Hann haföi

andstygö á huldufólkssögum
,
og sagöi, að huldufólk heföi aldrei veriö til,

særöi þaö að heimsækja sig, og hældist um á eptir, að tað heíði ekki

hitt sig.

Eina nótt dreymdi hann, að maður kom að rekkju hans, og mælti

:

,,IIéðan af skaltu aldrei þræta fyrir, aö huldufólk sé til, og skal eg nú

taka elztu dóttur l>ína, og skaltu aldrei sjá hana upp héöan; l>ú helir

leingi eggjað oss álfa.
u Að morgni var elzta dóttir prestsins horfin, og

var hún 12 vetra. Var hennar víða leitað, og fannst hún hvergi. En
Þegar systkini hennar voru að leika sér á túninu, kom hún í hópinn og

lék sér með l>eim. Vildu l>au fá hana heim meö sér, en fcá hvarf hún
ávalt. Hún sagöi systkinuin sínum, að ofboð væri vel fariö með sig, og
hún ætti mikið gott. Föður hennar var ávalt aö drcyma hana, og sagði

hún honum alt hið sama af sér, og hún hafði sagt systkinum sínum, og

tað með, að sér væri ætlaður prestssonurinn hjá álfafólkinu. Fór svo
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fram um hríð, þángaö til hún kom og sagði föður sínum, að nú lángaði

sig til, að hann sæti brúðkaupsveizlu sína hjá sér á morgun, fevi nú ætti

það fram að fara. Upp frá því dreymdi hann hana aldrei.

Bóndadóttir heilluð af álfum. (Eptir handriti Ólafs Sveinssonar í Purkey.)

Fyrir austan bar svo við, að bóndadóttir hvarf af bæ einum; var

hennar víða leitað, og fannst ei og báru hjónin sig því mjög illa. Bóndi

fór til prests eins, er hann þekti að var fróðari í mörgu, en aðrir menn.

Prestur tók honum vel, og biður nú bóndi hann um að hafa eithvert ráð

það í frammi, er duga mundi, og komast að því, hvort dóttir sín væri

dauð eður lifandi. Segir prestur honum þá, að hún sé numin af álfum,

og að eingva gleði hafi hann af því að sjá hana aptur. Bóndi kveöst ei

ínuni trúa því, og biður prest að hjálpa sér til þess, að ná henni aptur,

og svo fór, að prestur, sökum þrábeiðni bóndans, tiltekur kveld eitt, og

segir, að bóndi skuli þá koma til sín. Kemur nú bóndi til prests á hinu

tiltekna kveldi, og þá allir voru til sængur geingnir, kallar prestur bónda

út, og sér hann þá, hvar hestur stendur með reiðtýgjum. Prestur fer á

bak hestinum, og segir bónda, aö fara á bak hjá sér; gjörir bóndi svo,

og stígur á hestinn bak við prest. Ríður prestur svo á stað og bóndi ; ei

veit bóndi, hvað leingi þeir hafa riðiö, fyrr en þeir koma aö sjó; þar

riöur prestur út á sjóinn, og leingi nokkuö, þángaö til hann kom aö háfum

hömrum eður bjargi; hann ríður þar upp undir og fram með, þángað til

hann staldraði við í einum stað fyrir framan björgin. I því ljúkast þau

upp, og er að sjá, sem hússdyr á þeim væri; þar sér bóndi ljós loga, og

er þar aö sjá albjart af ljósinu; fólk sér hann þar gánga til og frá,

karlmenn og kvennfólk. þar sá hann einn kvennmann gánga; hún var

mjög bláleit í andliti með hvítum krossi á enninu. Prestur spyr bónda,

hvernig honum litist á þessa, er krossinn heföi. Bóndi segir: „Ekki vel.
u

Prestur segir: „þessi kvennmaður er dóttir þín, og skal eg ná henni, ef

þú vilt, en þó er hún nú trylt oröin af samveru hennar við fólk þetta."

Bóndi kvaðst það ei vilja, og baö prest að fara sem fljótast í burtu, og

sagðist ei hafa hug til að horfa á þetta leingur. Prestur snýr þá við

hestinum, og ríöur sama veg aptur, og kom svo heim til sín, aö einginn

vissi af ferð þeirra. Bóndi fór heim til sín um daginn hryggur og ángurvær,

og segir ei meir frá honum.

þetta hafði borið við ekki mörgum árum eptir það, að alkristnaö var

Janda þetta.

Stúlka leggur leiðir sínar í álfhól. (Borgfirzk sögn.) Einu sinni

voru hjón á bæ einum
;
þau áttu eina dóttur ; hún hvarf opt á hverju kvöldi

í rökkrinu. Móðir hennar var fálát við hana og unni henni lítt, en á

bænum var gömul kona, er hélt mjög uppá stúlkuna. Hún vildi aldrei

ncgja móður sinni, hvaö hún væri aö fara. En þegar gamla konan spurði
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hana að þvi, sagði hún henni, aö þar í túninu skamt frá væri hóll einn;

kvaðst hún fara þángað og væru þar 2 bræöur, er tækju sér mjög vel ; en

þó sagöi hún sér þækti leitt aö sjá þar aldrei bók. Liöu svo fram stundir,

til þess aö stúlkan var fermd; var hún til altaris næsta sunnudag, er

messaö var. Um kvöldiö sagöi gamla konan henni, aö hún skyldi fara í

hólinn og vita hvernig henni yrði tekið. Hún gjörir svo. En er hún

kemur aptur, spuröi konan, hvernig þeir heföu tekiö henni. Hún sagði,

aö þeir heföu tekiö sér vel, en þó heföu þeir ekki viljað kyssa sig; sögðu

beir svartan blett vera kominn á varir hennar. Leiö svo leingi, uns maður

kom og bað hennar. Hann fékk hennar jafnskjótt, og fór hún með honum.

Aö 3 árum liðnum fór hún í orðlof til foreldra sinna. Kerlíngin gamla

sagði henni að fara þá í hólinn og vita, hvernig þar liði. Hún gjörði þaö.

Aö lítilli stundu liöinni kemur hún aptur. Kerlíng spuröi hana þá aö,

hvernig þar liði. Hún mælti: „þar líöur vel, en þó sá eg ekki nema
annan þeirra bræöra; sagöi hann mér, að bróðir sinn heföi sprúngið af

harmi.u Fóru þau hjón síðan heim til bús síns, og lýkur svo sögunni.

Brynjólfur biskup frelsar konu frá álfum. (Eptir handriti Ólafs

Sveinssonar í Purkey.) Brynjólfur biskup ferðaðist einu sinni um biskupsdæmi

sitt; hann haföi meö sér þjónustustúlku eða matreiðslu-kvennmann , sem

höfðíngja siður var á þeim tímum. Hann áði á heiði einni, og tjaldaði

þar; með honum var maöur nokkur meöal annara, er voru í för með

biskupi, er Jón hét, og var kallaöur Jón trölli vegna afls hans og buröa.

Um kveldiö fóru menn aö sofa, og biskup einnig; en snemmaum morguninn

vaknar biskup, og vakti Þjónustumenn sína; saknar hann þá stúlkunnar,

og sagöi, aö hún væri heilluð á burt af álfum, og sagði, að sér félli það

illa, aö svo heföi tiltekizt. Seigir hann þá við Jón trölla : „þú skalt sitja

á rúmi mínu, en eg ætla á burt að fara; en gáiö þar að, að þiö gángið

eigi út úr tjaldinu, þángað til eg kem aptur, en það segi eg þér, Jón,u

segir biskup, ,,að kunni nú svo að fara, að stúlkan komi inn til þín, þá
skalfcu taka hana, og halda henni, þángað til eg kem, og þó að hún biðji

alúðlega aö sleppa sér, þá varastu að gjöra það." Tekur biskup þá sprota,

og geingur út úr tjaldinu, og ristir 3 hríngi í kríng um tjaldiö, geingur

síöan burt, svo þeir vissu ei, hvaö af honum varö. þegar góð stund var

liöin, sjá þeir, hvar stúlkan kemur hlaupandi, og er skólaus á báðum
iótum; hún hleypur inn í tjaldið, og að höfðalagi biskups, eins og hún
ætti þángaö nokkuð aö sækja undir koddann. Jón tekur yfir um hana;

en hún biður hann að sleppa sér, þvíað biskup hafi sent sig, og verði

hún því að flýta sér. Jón segir, að hún verði að vera kyr, en hún brýst

um, og biður hann að sleppa sér; en Jón segir, að hún þurfi ei þess að

biðja, því að hún fái ei burt að fara. Átti þá Jón nóg með að halda

henni; en í þessum svifuiii sjá þeir, að koma 12 menn, og ríða mikið;
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eru þdir allir á litklæðum, en þá þeir koma að yzta hríngnum, er biskup

hafði rist kríng um tjaldiö, var eins og sett væri í l>á píla, svo að þeir

hrukku frá', og sneru aptur, og hvurfu, svo menn biskups vissu ei, hvað

af þeim varð. Að því liðnu kom biskup; lét hann t>á setja stúlkuna í

bönd, því að hún var trylt orðin. Fór svo biskup leiðar sinnar þaöan

;

en stúlkan smá-lagfærðist. En þá hún var komin til vits síns, var hún

að spurð, hvar hún hefði verið, eða hvernig hún hefði úr tjaldinu farið.

,,þegar eg var sofnuð," segir hún, „kom til mín maður, og leiddi mig út

úr tjaldinu; vissi eg svo ei af mér meir, fyrr en eg var komin í hól einn,

þar sem margt fólk var saman komið, og var eg þá látin fara upp á pall

einn, er margt kvennfólk var, og þar var eg látin fara upp í rúm og

fenginn hör til aö spinna. En þegar biskup kom, og sendi mig í tjaldið,

hafði eg ei tíma til, að binda á mig skóna, t>ví aö hann kallaði svo að

mér að fara." Enti hún svo sitt mál um t>að. Brynjólfur biskup var

haldinn á sínum tíma með jarðfróðari mönnum, og mun hann, að sögn

manna, hafa l>ekt huldufólk, og trúað því vel, að t>að væri til, og rita eg

ei framar um l>að, t>ótt gæti.

Kirkjusmiðurinn á Reyni. (Frá sera Skúla Gíslasyni eptir sögn syöra og

eystra.) Einu sinni bjó maöur nokkur á Reyni í Mýrdal; átti hann að

byggja þar kirkju, en varð naumt fyrir með timburaddrætti til hennar ; var

komið að slætti, en eingir smiðir feingnir, svo hann tók að ugga að sér,

að kirkjunni yrði komið upp fyrir veturinn. Einn dag var hann að reika út

um tún í þúngu skapi. þá kom maður til hans og bauö honum að byggja

kirkjuna fyrir hann. Skyldi bóndi segja honum nafn hans, áður enn

smíðinn væri lokiö, en aö öörum kosti skyldi bóndi láta af hendí við

hann einkason sinn á 6. ári. þessu keyptu þeir; tók aðkomumaðurinn til

verka; skipti hann sér af eingu nema smíðum sínum, og var fáorður

mjög, enda vanst smíðin undarlega fljótt, og sá bóndi, að henni mundi

lokið nálægt sláttulokum. Tók bóndi þá að ógleðjast mjög, en gat eigi

aðgjört. Um haustið, þegar kirkjan var nærri fullsmíðuð, ráfaöi bóndi út

fyrir tún; lagðist hann þar fyrir utan í hól nokkurn. Heyrði hann þá

kveðið í hólnum, sem móðir kvæði við barn sitt, og var það þetta:

„Senn kemur hann Finnur,

faöir þinn frá Reyn,

meö þinn litla leiksvein."

Var þetta kveðið upp aptur og aptur. Bóndi hrestist nú mjög og

gekk heim til kirkju. Var siniðurinn l>á búinn aö telgja hina seinustu fjöl

yfir altarinu og ætlaði aö festa hana. Bóndi mælti: „Senn ertu búinn,

Finnur minn.u Viö þcssi orö varð smiönum svo bilt, aö hann feldi fjölina

niður og hvarf; hefir hann ekki sézt síðan.
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f) Imö er opt í sögnum haft hér á landi, a6 huldumenn hafi numiö

hurt, og leitað samfara viö mennskar konur, og eins á hinn bóginn, aö

álfkonur hafi lagt ástar-hug á mennska menn og lagzt meö t>eim, sem

nokkuö hefir veriö af sagt um stund. Varúöarvert hefir fcaö l>ókt, aö

skorast undan fylgilagi við álfa, en 1>ó öllu hættulegra, aö bregöa heit sín

viö þá, og skal hér nú enn getiö nokkurra dæma.

Karítas Bjarnadóttir. Karítas Bjarnadóttir hét stúlka í BúÖardal fyrir

vestan, er síöar bjó t>ar og tókti sómakona. Hún gekk einu sinni út úr baöstof-

Unni í annaö hús til áð sækja vaömál. En þegar hún kom inn aptur, var hún

mjög trufluö, öll ötuö í blóöi, og, hélt á blóöugum hníf í hendinni. Alfamaður

haföi komiö til hennar, gripiö um hendina á henni og ætlaö aö nema hana

burt meö sér. En hún hafði brugðið hnífnum, og skorið hann þvert yfir

um hendina; við fcaö slepti hann henni. Eptir fcetta voru hafðar sterkar

gætur á stúlkunni, til aö verja hana fyrir hefnd huldumanns t>essa. þremur

árum síöar var hún látin fara í sel og önnur stúlka með henni, er aldrei mátti

láta hana vera eina. Einu sinni yfirgaf stúlkan Karítas sofandi drukklánga

stund, og gékk eitthvað út úr selinu, á meðan kom álfkona að Karitas, fcatsem

hún lá sofandi, og sagði: „Nú skal eg launa þér fyrir hann son minn. u Greip

hún svo í síðuna á Karítas, svo hún vaknaöi, og varö aldrei heil síöan. 1

Sigríður á Reykjum. Sigríöur heitir gömul kona á Reykjum í Hrúta-

firöi; hún er ein hinna fáii, sem sagt er að trúi fult og fast tilveru huldu-

fólks. Hún hefir opt sagt frá t>ví, að hún hafi einu sinni séö álfkonu

koma til sín í draumi, fríöa og siðláta í svartbláum klæðum. Kona hessi

bað hcnnar til handa sýni sínum: en hún skoraöist undan t>ví í fyrstu, af

bví hún yröi þá aö sleppa trú sinni; en begar konan leiddi henni fyrir

sjónir, hversu gott bað væri aö vera með álfum, hvarf Sigríði smásaman
allur kvíði, svo hún fór á fætur, og ætlaði að fara með álfkonunni. þegar

faöir hennar varð var við betta ferðasniö á dóttur sinni, enn bótt hann sæi

ckki álfkonuna, kallaöi hann til Sigríðar; en hún vaknaði viö, og var t>á

alklædd, en ekkert varö af þvi, að hún færi með álfkonunni. 2

Kotlu-draumur. Már hét maöur; hann var höfðíngi mikill, og bjó

á Reykhólum vestra. Hann átti konu ]?á, er Katla hét; hún var af góð-

um ættum. Einhverju sinni reið Már, sem optar, til alþíngis, en Katla

var eptir heima. Meðan Már er burtu, geingur Katla einn morgun til

uyngju sinnar og sofnar þegar. þángaö komu og aðrar konur síðar, og
sefur hún sem áður. þegar leið að miðdegi, vilja þær vekja Kötlu, en

bess var ekki kostur; hugðu þær Kötlu bá dauða, og sögöu fóstra hennar

1. Tekin cptir Dr. Maurors Isl. Volkss. 16—17. bls. Karítas fóstraöi Svein Magn-
usson, fööur Purkeyar-OIafs , sem svo opt er getíÖ hðr a6 framan. Sveinn hcíir ckki
verib laus við kreddur, heldur en Ólafur, ]jví sagt er hann hafi selt Faguveý hálfa, ög
flutt sig þaðan á Purkey, til aÖ uinfiýa árásir óhréinna anda.

2. s. st. 17. bls., eptir sögn Daniols bónda Jónssonar á þóroddsstöbum.
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til. þegar hann kom þar, sem Katla lá, sagöi hann, að hún væri ekki

dauð, því önd bærðist fyrir brjósti hennar, en hann gæti ekki vakið hana;

sat hann svo yfir henni 4 dægur föst og full. Á fimta dægri vaknaði

Katla, og var þá harmfull mjög, en einginn þoröi að fregna hana, hvað

því olli. Eptir það kemur Már heim af þíngi; þá hafói Katla brugðið

háttum sínum, því hvorki gekk hún í móti honum, né hneigði honum, er

hann kom. Hann leitar þá eptir hjá salkonum hennar, hvað þessu valdi,

en t>ær kváðust ekki vita neitt um það annað, en að Katla hefði sofið 4

dægur, en ekki sagt neinum, hvaö fyrir sig heföi borið. Már gekk þá á

konu sína um þetta í tómi, og spurði, hvaö oröið hefói um hana í svefn-

höfga þessum og kvað henni ekki mundi verða mein að mælgi sinni.

Katla sagði honum þá upp alla sögu. „Mér þókti,
u segir hún „kona

koma til mín í dýngjuna, húsfreyuleg og orðfögur. Hún kvaðst eiga heima

á þverá skamt héðan, og bað mig að fylgja sér á götu. Eg gjörði svo,

en hún lagði glófa sína, þar sem eg sat, og sagði, aö þeir skyldu verja

sætið. Við geingum svo út, og komum að vatni einu; þar flaut bátur

fagur. 1 þakkaði hún mér þá fylgðina, en eg baö hana vel fara. Varö

eg þess þá vísari, að hún hét Alvör; bað hún mig taka í hönd sér og

gjöröi eg svo. Vatt hún mér þá í bátinn og réri með mig að hólma

einum; fann eg þá, að hún réði ein öllu, en eg eingu. Hún gjörði sig

þó blíða viö mig, og kvað sig nauðsyn hafa knúið til þessa, „og skal eg,
ct

segir hún, „fylgja þér heim aptur. u Við komum þá til híbýla hennar í

hólmanum; voru þau svo fögur, að eg hefi aldrei bjartari bústað litið.

FylgÖi hún mér í herbergi eitt, þarsem konur nokkrar voru fyrir, og var

þar kerlaug búin og rekkja vel tjölduö. Eptir það var mér borinn vín-

drykkur, og lagöist eg svo til svefns. Eg vaknaöi viö þaö aptur, aö skikkja

lá hjá mér, búin skýru gulli og húsfreya bar til mín önnur föt gullsaumuð

;

síðan kastaði hún yfir mig kápu sinni; var hún af guðvef og grátt skinn

undir, búin brendu gulli. Bað hún mig þá eiga þessar gersemar, ef eg

vildi; þar með var hríngur af rauöa gulli, höfuögull og men, fjögur

fíngurgull og lindi fagur. Síðan bað hún mig gánga inn í skála sinn og

varð hún því öllu ein að ráða. Geingum vér þar inn átta konur saman;

var þar glæsilega fyrirbúið; skálaveggirnir voru gullvefnum tjöldum, silf-

urker á borðum, og gullbúin drykkjar-horn og skrautmanna lið mikiö fyrir

í skálanum. í öndvegi hinu æðra sá eg hvílu eina; þar lá í maður í

silkiklæðum; Alvör tók á honum, vakti hann og nefndi hann Kára. 2

Hann vaknaði og spuröi, hví hún hefði vakið sig, eða hvort hún bæri sér

nokkur ný tíðindi, „eöa er Katla komin hér í skálann?" Sá hann þá, að

svo var. Vorum við Kári sett síðan bæði á einn bekk, og bað Alvör menu
kalla Kára brúðguma; var svo gjört; tóku menn nú til drykkju, og var

1. Tvö styttri handrítin aí' Kötlu-draum nefna ekki glófana né bátinn.

2. Tvo styttri handritin nefna Kár, en Öll hin Kára.
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drukkiö fast um daginn. En er kvöld var komið, sagöi Alvör, aö eg

skyldi hvíla hjá Kára, en eg kvaö tess einga von; miklu elskaöi eg Már

heitara en svo, aö eg mætti yndis njóta meÖ öörum manni. Alvör sagöi

eg mundi fcess aldrei bætur bíöa, ef eg yröi ekki viö vilja Kára. Mér
varð ráöafátt viö Þessi orö, l>ví eg þóktist sem einmana í vargaflokki.

Þegar eg var geingin til hvílu, kom i>ar maöur til mín, og baö mig eiga

alt gull sitt og gersemar, en eg gaf honum enga von blíöu minnar. Kári

lét mig ]>á drekka af horni, er hann haföi áöur drukkiö af og kvaöst fyrr

vildi bíöa helstríö, en sjá mig hrygga. Baö hann mig ]?á huggast láta, og

hét aö mér skyldi veröa bráöum fylgt heim aptur. Var eg svo t»ar 2

nætur, hrygg í huga; einginn vildi þar ángra mig, heldur gleöja mig.

Segir t>á Kári við mig, að við munum eiga son í vonum. Bað hann mig

kalla hann Kára. 1 Hann tók t>á belti ágætt og hníf og fékk raér; bað

hann mig fá t>að syni okkar, að t>aö fylgði nafni. Hann bað mig leggja

skrúöklæöi mín og gersemar allar í skjóöu, og kvaöst hann unna mér

teirra bezt að njóta. „Skaltu sýna t>að alt," segir hann, „Már, manni

þínum, og inna honum satt frá öllu, |>ó fcér t>yki það sárt og sviðamikið.

þiÖ skuluð byggja ykkur nýan bústað yíir áþverá, muntu finna t>ar fuglþúfur

tvær við endann á skála mínum, og verða það féþúfur ykkar. i>ar mun
lifna af ykkur mikill ættbogi, er frægur mun tykja. Nú mun eg verða

að skiljast viö þig, og aldrei líta t>ig augum framar, enda veit eg eigi,

hvað lángra lífdaga mér verður auöið héðan af.
u Síðan leiddi Alvör mig

harmfull í huga út
;
heyröi eg þá brest mikinn í skálanum, er Kári sprakk

af harmi mín vegna." Segja þá sumar sagnir, 2
aö hún flytti Kötlu á

bátnum sama yfir vatnið, og fylgöi henni svo heim aö hlaðgarði, og tæki

aptur glófa sína úr sætinu. Sagöi hún þá viö Kötlu að skilnaði: „Farðu

heil Katla, þó ekki hafi eg af syni mínum, nema sorgir einar, og njóttu

vel gersema þinna." „Er nú draumur minn á enda,u segir Katla, „og

vænti eg, Már, þess af dreingskap þínum, að þú finnir mér vorkun, er eg

var alls ósjálfráð.'
1 Már bað hana sýna sér gersemarnar, og gjörði hún

svo. Litlu fyrir sumar veturinn eptir fæddi Katla sveinbarn, einkar frítt,

°g þókti Már sveinninn giptusamlegur. Var hann kallaður Kári, sem
faöir hans haföi fyrir mælt, og lét Már kalla sig fööur sveinsins, og
r^yndist hann honum í öllu betur enmóöirhans, er jafnan var fá við hann. Var
nú fluttur bústaöur þeirra Márs, þángað sem Katla sagöi fyrir, og bjuggu

tau hjón þar saman, og unnu hvort ööru mikiö og áttu mikiö auðnulag saman. 3

Tvö handrit af Kötlu-draum hafa Ara, en öll önnur handrít bæÖi í bundnum og
óbundnum stýl hafa Kára.

2 « 011 handrit, nema tvö hin styttri.

3. Hér endar frásögnin eptir hinum styttri handritum, er sleppa Öllu, sem á eptir

kemur, en geta ein ^ess, a6 £au Már og Katla hafi flutt bygð sína yfir þverá, enda er
það bæarnafn ekki til neinstaöar nærri Reykhólum.
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Hin leingri handritin af Kötludraum segja svo í'rá, aö ^egar bær Alvör og

Katla voru komnar yfir vatnið, tók Alvör á henni með báöum höndum, en

viö fcað livarf Kötlu ást hennar til Márs. Leiddi Alvör hana svo í herbergi

sitt, sem fyrr segir; voru þar konur fyrir og þóktust allar kenna Kötlu.

Síöan tók hún fcar á karlmanni, er hún nefndi Kára, og baö hann vakna

og sagöi, aö nú bæri nokkuö til nýlundu, Því Katla væri L>ar komin.

„Kári vaknar,u segir Katla, „og baö mig heila og heppna heimsækja sig;

kvaö hann mig hafa brugöiö svefni sínum, og deya kvaöst hann af ást til

mín, er eg færi þaðan. Kom Alvör t>á og lét búa mér kerlaug og gefa

mér vín að drekka, aöur eg geingi í hvílu sonar hennar. SagÖi hún, aö

þau ósköp skyldu á mér hrína, er eg biöi aldrei bætur, ef eg synjaöi

syni hennar ástar. Varö hún ]>á ein öllu aö ráöa, l>ví eg haföi mist alla

sinnu. Dvaldi eg svo þar allan þann tíma, sem eg var burtu. Einn

morgun kom Alvör að sæng þeirri, er viö sváfum í, og sagöi, aö eg mundi

veröa aö klæöast, þó syni sínum væri það til ángurs. Kári stundi hátt,

er eg skildi við hvílu hans, og eg vildi sjálf hafa verið þar leingur, og

varö undur nauöug aö skilja viö hann. J>á sagöi hann mér um son l>ann,

er viö ættum í vændum, fékk mér belti, hníf og hríng hinn l>riðja grip,

er eg skyldi geyrna til menja handa syni okkar. „En fcér gef eg,
u segir

Kári, „skikkju af skæra gulli, men og silgju; munu þaö flestum mönnum
hnossir þykja; l>á gripi skaltu eiga til elli.

u Klæddist eg t>á í alt þetta

skart, og varð að skilja við hann sárnauðug." Kári huldumaður hafði

beðið Kötlu aö kalla son þeirra Kára, sem fyrr er sagt, og var svo gjört.

Liöu svo önnur missiri af hendi; átti Katla þá annan son; hann nefndi

hún Ara; því hún vildi því nafni ráöa. Olust þeir bræöur upp báöir

saman, og var Katla laungum fálátari viö Kára en Ara, en Már gjörði

þeirra eingan mun, og fann að því við konu sína. Liöu nú fram tímar,

að ekki bar til tíðinda, uns þeir bræður voru orðnir 5 og 6 vetra; þá

réri Már til fiskjar einn morgun snemma með húskörlum sínum, því veður

var blítt, en Katla svaf eptir í sæng þeirra. þókti henni þá Alvör koma

inn að rekkjunni, heldur fasmikil og mæla svo: „Misskipt er með okkur;

þú nýtur yndis af manni þínum, en eg hefi helstríð eptir son minn. því

skaltu velja um tvo kosti, hvort þú vilt heldur missa Már í dag, eða

sonur þinn svívirði l>ig í orðum.ul Kaus Katla skjótt hið síðara og

skildu þær talið. Már kom heim um kvöldið, og var Katla l>á enn hrygg

í huga. Leitaði hann l>á eptir, hvað ylli ógleði hennar. Hún sagði honum

upp alla sögu. Már bað konu vera káta. „Munum viö,u segir hann,

1. En munnmælasögnin segir, aÖ þegar Katla baíi geingiÖ út úr liíbýlum Alvarar,

hafi Kári sprúngiö af harmi, er hann varð aÖ sjá af Kötlu, og j»á hafi Alvör átt aÖ segja:

„Eins og eg verÖ nú aö sjá upp á dauÖa sonar míns, eins skaltu Katla verÖa aÖ horía

á dauöaMárs, bónda jííns;" enda hafi Már átt aö drukkna; sumir segja íljundará^íyrir

sunnan Reykhóla, en sumir segja á sjó.
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„finna bót við l>essu böli; við skulum stofna veizlu og bjóöa þángað

bræðrum þínum; skaltu vera blíö viö alla, en eingu gegna, fyrr en aö þér

kemur." Liöu nú stundir fram til veizlunnar og sat Már heima. þegar

bræöra Kötlu var þángað von, gekk Már móti þeim meö fjölmenni og fagnaði

þeim blíölega; þeir voru aliir goöorösmenn. Katla fagnar þeim vel, og

var þeim boöiö sæti og boriö öl að drekka. Katla var þá í skikkjunni

og haföí meniö góöa á hálsi sér, Káranaut. þegar menn voru í sæti

komnir, og drykkja byrjuö, mælti Már: „Hér skulu standa veizlugriö og

haldi þau hver, sem drekkur, uns veizlan er úti.
u Gáfu allir því góöan

róm og lofuöu aö halda griðin. þá var Katla komin í sæti sitt, en

sveinarnir léku sér á gólfinu. Kári bað l>á móöur sína aö ]já sér meniö

góöa til aö leika sér að. Hún lét það eptir honum. Ari sá það og varð

heldur fár viö; sækir hann þá eptir meninu hjá Kára, en hann synjaði

og vildi ekki laust láta. Ari mælti þá: „Heldur þú meninu fyrir mér,

leiöur hóruson; eg sem á hér einn allar eignir?" Við þessi orð sveinanna

gekk Katla úr sæti og til rekkju sinnar, því hún ætlaöi aö sprínga af

harmi. En er hún var geingin út, tóku bræður hennar upp orð sveinanna

og reiddust ákafiega, er systir þeirra væri þvílik ættarskömm, og kváðust

skyldu hefna l>ess, ef hún hefði verið smánuð af nokkrum, því sveinninn

kynni ekki að ljúga. Már bað þá ekki henda slika markleysu eptir börnum,

og væri tað ósvinna. En þeir bræður reiddust svo mikið við það, að þeir

urðu óstöðvandi, og kváöu þau Már hafa leynt þessu meö slægsmunum,

en orðrómurinn heföi rikt hjá þeim bræðrum. Már kvaöst aldrei hafa lagt

þar orö að við konu sína. „En segið mér bræður," segir hann, „hvers

er sá verður, sem óviljandi ratar í vandræði, eöa þó hann sjái sjónhverfíngar

í draumi?u Gekk hann svo burt úr veizlu-salnum og í lopt það, er Katla

lá í og mælti: „Nú er það eitt til, að þú segir þeim bræðrum upp alla

sögu; má þaö bæöi vinna bót á böli þínu og stilla vandræöi og manndráp,

sem annars er viÖbúið.
u Katla kvað sér hans ráð hollust mundu, þó heldur

vildi hún bana bíöa, en segja öllum sorgir sínar. Síðan geingu þau Már

á fund þeirra bræðra og voru þeir allreiöir. Már skoraði þá á konu sína,

að inna þeim alt af högum sínum, og gerði hún svo. En er þeir höfðu

hlýtt sögu hennar, drap hljóð úr þeim; því þeim þókti systir sín vera

saklaus. Geingu þeir þá allir fyrir Már og þökkuöu honum með virktum

hversu vel honum heföi farizt í öllum þessum málum og hétu honum vináttu

sinni með fastmælum. Unnust þau Már og Katla hugástum áöur og síðan, meðan
bæði liföu. Ari Mársson varð höfðíngi mikill og líktist föður sínum um flesta

hluti og er margt manna frá honum komið. 1 Kára komu þau í fóstur í

Rennudal; studdu þau hann til góðs kvonfángs og feingu auðlegð nóga,

og reisti hann þar bú. Kári varð ríkur maður og þókti dulvitur. Hann

1. Sbr. Kristnisögu, Kh. 1773, 1. cap. og í Biskupasögum, I, Kh. 1858.
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var fróður um strauma-gáng og stjarna. það er og sumra sögn, að Kári

Kárason hafi opt komiö til ömmu sinnar í uppvexti sínum, og numið af

henni ýmislegt fróðlegt, er huldufólk tíökaöi í forneskju, enda varö fæstum

|>aö aÖ góðu, er vildu gjöra á hluta hans; uröu og fáir til tess, því hann

kom sér vel og náöi höföíngja-hylli. þegar Már var dáinn, er sagt, að Kári

hafi tekiö t>ær báöar, Kötlu móöur sína og Alvöru, ömmu sína, og voru

t>ær báöar hjá honum undir eins og áttu allilla skaplyndi saman, 1 svo aö

Kári hafi jafnan oröiö aö gánga á milli þeirra. Einu sinni kom hann aö,

er t>ær deildu; er t>á mælt, að honum hafi runniö í skap, en t»ess var

ekki vant- En er hann haföi staðiö þar litla stund, kom eldur upp úr

gólfinu, og brann Alvör, amma hans, ]>ar til ösku, svo ekkert varö eptir

af. En hvort Kári hafi valdiö bruna ömmu sinnar, eða eldurinn hafi komið

af ofstæki kerlíngar, er eigi frá skýrt ; l>ó hafa nokkrir látið sér um munn

fara, að Kári hafi drepið ömmu sína.

Ljúílíngsmál. Einu sinni varð bóndadóttir þúnguð af húldumanni

og fæddi barn. En einginn vildi trúa þeirri sögusögn hennar um faðerni

barnsins, og uröu foreldrar hennar æfarreiöir af tví, aö barniö væri föður-

laust ,
og lögöu fæð á dóttur sína. það var einhverju sinni um kvöldtíma,

aö barniö æpti og gat móðirin með engu móti huggað það. J>á atyrtu

hana allir, þeir er við voru staddir og lagði hver þeirra henni og svein-

inum eitthvert hnjóðsyrði tU, svo hún fór að gráta. þá er mælt, aö ljúfl-

íngsmál hafi verið kveðin á glugganum upp yfir henni og barninu, og hafi

það orðiö að áhrínsorðum, sem í kvæöinu stóö og pilturinn oröið afbragö

allra manna, er t»á voru uppi. En þegar hann fór að eldast, segir sagan,

að hann hafi horfið, og móðir hans með honum, og hafi faðir hans verið

ljúflíngur sá, er kvæðiö kvað.

Selmatsoljan. (Eptir húsfrú Helgu Benediktsdóttur Egilsen.) Prestur var

eitt sinn fyrir norðan, sem haföi uppalið stúlkubarn. Frá prestssetrinu

var selstaða lángt á fjöllum uppi, og hafði prestur þar jafnan fé og kýr á

sumrum, ráðskonu og smala. þegar fósturdóttir hans varð eldri, varö

hún selráðskona og fór henni fcað, sem annað, vel úr hendi, því hún var

1. Enn er £aÖ í munnmælum um Kötlu, aÖ eptir j>aÖ Alvör var búin aÖ vitja hennar

tvisvar, sem áÖur er sagt, og gjöra henni meö £ví hverja skapraunina eptir aöra, liafi

Katla látiÖ snúa bæardyrunum á Reykhólum, svo aÖ j>ær horfa enn í dag upp til fjalls-

ins og gagnstætt j^ví, sem aörir bæir snúa í Reikhólasveit þetta gjöröi Katla til þess,

aÖ hún skyldi ekki sjá bústaÖ Alvarar, sem átti aÖ hafa blasaÖ viÖ úr bæardyrunum,

meÖan j^ær sneru til suÖurs og vekja meÖ Jjví harma sína. þaÖ er og sagt, aÖ Katla hafí

ekki viljaö gánga í laug í Reykhólalaugum, sem eru suÖur frá bænum, af j>ví hún }>óktist

j>ar of næm híbýlum Alvarar og J>ví hafi húu fariÖ inn frá bænum góÖan kij)p og laugaö

sig í laug þeirri, sem j>ar er einstök og heitir síöan Kötlulaug. SögumaÖur er Sveinn Ög-

mundsson, uppalinn í Reykhólasveit.
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ráðdeildar kverinmaðurj, íVíö sýnum og vel áö sér um inarga hluti. Uröu

t'ví margir éfuismenn til aö biöja hennar, því hún þóktí Mrin bezti kvenn-

kostur noröur þar; én hún hafuáöi öllum ráðahag viö sig. Einu sinni kom
prestur aö máli viö uppeldisdóttur síria og hvatti hana mikilléga að gipt-

ast, og taldi það til, að ekki yrði liann ætíð til aö sjá henni farborða,

Hv sem hanri væri maöur gamall. Hún tók Því allfjarri og kvaftst éingan

hug leggjá á slíkt og sér þækti vel sem væri og sæktu allir gæfu með

^gjaforðinu. Skildu l>au aö svo ínæltu uíD hríð. þegar leiö á veturinn,

Þókti mönnúm selráðskonan þykkna undir belti, og fór þyktinni því meir

frain, sem leingur leið á. Um voriö kom fóstri hénnar aptur að máli við

hana og bað hana segja sér frá högum hemmr og sagði hún mundi víst

vera barnshafandi
,
og aö hún mundi ekki í selið fara það sumar. Hún

néitaöi þverlega, aö hún væri eigi einsömul og kvað sér ekki til meina

og selstörf skýldi jiún annast, eins það sumar, og áður. þegar klerkur

sá, að hann kom cingu á leiðis við liana, lét hann hana ráöa, en baö menn

þá, er voru í selinu, að gánga eigi nokkru sinni frá herini einrii, og hétu

fceir honmn góðu um það. — Síöan var íiutt í selið, og var ráðskonan hin

kátasta. Leið svo fram um hríö, að ekki bar til tíðinda. Selmenn höfðu

sterkar gætur á ráðskonunni og létu hana aldrei eiria. Eitt kvöld bar svo

viö, aö smalamanni var vant alls fjárins og kúanria, fór |>á hvert mannsbarn

úr selinu, nenia selráðskonan var ein eptir. Sóktist leitarmönriuin seint

leitin, og fundu eigi féöj fyrr en undir niorgun, nieð þVí níðþoka var á.

þegar leitármenn komu heim, var matseljan á fótuíri og venju fremur fljót

á fæti og létt á sér. það sáu merin og, þégar fráleiö, aö þykt hehriar

hafði minnkað, en ekki vissu menn, með hveiju móti, og þókti mönnum, áð

þyktin hefði veriö annarskyns þykt, en barnsbykt. Var svo flutt úr selinu

um haustiö heim , bæöi menn fénaður og söfnuöur. Sá prestur þá , að

matseljan var mjóslegnari um mittiö, en hún hafói verið veturinn áður.

Gékk hann þá á hina selmennina og spuröi þá, hvört þeir hefðu brugéið

áf boöi sínu og geingið allir frá selmatseljunni. En þeir sögðu honum,
svo sem var, aÖ þeir heföu alls einu sinni frá henni farið að leita, því

ftlla málnytuna hefði vantaö. Klerkur reiddist og baö þá aldrei þrífast,

sein breytt hefóu boöi sínu, og kvað sig hafa grunað þétta, þegár selmat-

Selján fór í selið um vorið.

Veturinn eptir koni maöiir að biöja fósturdóttur prestsiris og tók hún
því allfjarri. Kn prestur sagöi hún skyldi ékki úndan kómast að eiga hanri,

þyí hann haföi almeriníngslof á sér, og var góðra iriarina. Hann haföi

tekið viö búi eptir fööur sinn um voriö, og var móðir hans fyrir fraínari

rijá honum. Varö svo þessum ráðahág framgeingt, hvort konunni var það
ljúft eöa leitt. Um voriö var brullaup þeirra hjá prestij En áöur konari

klæddist brúðfötuin sínum, sagöi hún viö mannsefniö :
, v|»aö skil eg til við

þig, fyrst þú átt að ná ráðahag viö mig, aö iriér nauöugri, aö þú takir aldrei



66 ÁLFAR.

vetursetumann, svo aö j>ú látír mig ekki vita áður, því ella mun þér ekki

hlýða;u og hét bóndi henni því. Leiö svo af veizlan, og fór hún heim

.með bónda sínmn og tók til búsforráöa , en þó meö hángandi hendi
,
því

aldrei var hún glöÖ, eða meÖ hýrri há, en þótt bóndi hennar léki viÖ hana

á alla vegu og vildi ekki láta hana taka hendi í kalt vatn. Hvert sumar

sat hún'inni, þegar aörir voru aÖ heyvinnu, og teingdamóöir hennar hjá

henni, til aö skemta henni og annast um matseld meö henni. þess á millum

sátu þær og prjónuöu eöa spunnu og sagöi eldri konan teingdadóttur sinni

sögur henni til skemtunar. Eitt sinn þegar gamla konan haföi lokiö sögum

sínum, sagöi hún viö teingdadóttur sína, að nú skyldi hún segja sér sögu.

En hún kvaðst eingar kunna. Hin gékk því fastar á hana, svo hin hét

þá, aö segja henni þá einu söguna, sem hún kynni og hóf þannig frásögn

sína: „Einu sinni var stúlka á bæ, hún var selmatselja. Skamt frá selinu

voru hamrar stórir, og gékk hún opt hjá hömrunum. HuldumaÖur var í

hömrunum, fríöur og fallegur og kyntust þau brátt viö og varÖ þeim allkært

saman. Hann var svo góöur og eptirlátur viÖ stúlkuna, að hann synjaöi

henni einskis hlutar, og var henni til vilja í hvívetna. Fóru þá svo leikar,

þegar fram liöu stundir, að selmatseljan var eigi einsömul og gékk húsbóndi

hennar á hana með það, þegar hún átti að fara í selið sumariÖ eptir, en

stúlkan neitaði áburði þessum, og fór í selið, sem hún var vön. En hús-

bóndinn bað þá, er í selinu voru, að fara aldrei svo frá henni, að hún

væri ein eptir, og hétu þeir honum góöu um það. Eigi að síður fóru allir

frá henni aö leita fjárins, og þá tók hún léttasóttina. Kom þá maður sá

til hennar, er hún haföi haft samræði við, og sat yfir henni og skildi á

milli, laugaði barnið og reifaði. En áöur hann fór burtu með sveininn,

gaf hann henni aö drekka af glasi, og það var sá sætasti drykkur,' sem

eg hef" í því datt hnoðað úr hendinni á henni, sem hún var að prjóna

af, svo hún laut eptir hnoðanu og leiðrétti — „sem hún hafði smakkaö,

vildi eg sagt hafa, svo hún varð á samri stundu alheil allra meina. Upp
frá þeirri stundu sáust þau ekki, stúlkan og huldumaðurinn ; en hún giptist

öörum manni sárnauðug
;
því hún þráöi svo mjög hinn fyrra ástmann sinn,

og sá aldrei upp frá því glaöan dag. Og lýkur hér þessari sögu.u Teingda-

móðir hennar þakkaði henni söguna og setti hana vel á sig. Fór svo

fram um hríð, að ekki bar til tíðinda, og konan hélt teknum hætti um
ógleöi sína, en var þó góö viö mann sinn. Eitt sumar, ^egar mjög var

liðið á slátt, komu tveir menn; annar stærri, en annar í teginn til bónda.

Báðir höföu þeir síða hetti á höföi, svo óglögt sást í andlit þeim. Hinn
meiri hattmaður tók til orða, og bað bónda veturvistar. Bóndi kvaðst

ekki taka nokkurn mann á laun við konu sina, og kvaðst hann mundi

hitta hana að máli, áður en hann héti þeim vistinni. Hinn meiri maöur

bað hann ekki mæla svo óvirðulega, að slíkur höfóíngi ætti það konuríki,

aö hann væri ekki einráður að slíkum smámunum, sem að gefa 2 mönnuxn
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mat einn vetrartíma. Svo þaö verðu r að ráöi með þeim, að bóndi hét

mönnum þessum veturvist, aö konu sinni fornspuröri. Um kvöldiö fara

komumenri heim til bónda og lét l>,ann þá fara í hús nökkurt frammi í

bænum og baö þá þar vera. Bóndj geingur til liúsfreyu, og segir henni,

hversu nú var komdö. Húsfreya ^nerist illa viö og sagöi þetta hina fyrstu

bæn sína, og aö líkindum, þá 'seinustu. En íyrir því að hann heföi eínn

viö mönnunum tekiö, þá skyldíi hann og einn fyrir sjá, hvað hlytist af

veturvist þeirra, og skildu svo taliö. Var nú alt kyrt, þángað til húsfreya

og húsbóndi ætlrröu til altariFi um haustið. það var venja þá, sem enn er

sumstaðar á íslajidi, að þeir^ sem ætla sér að vera til altaris, gánga fyrir

hvern mann á bænum, kysya þá og biöja þá fyrirgefníngar á því, sem.

þeir hafi þá stygða. Húsfreya hafði alt til þessa foröast vetursetumennina

og aldrei látiö þá sjá sig og svo var og að þessu sinni, að hún kvaddi

þá ekki. Svo fóru hjónin af stað. En þegar þau voru komin út fyrir

túngaröinn, sagði bóndi við húsfreyu: „þú hefir sjálfsagt kvatt vetursetu-

mennina." Hún kvað nei við, Hann bað hana ekki gjöra þá óhæfu, að

fara, svo hún kveddi þá ekki. „í flestu sýnir þú, að þú metur mig lítils,

•fyrtft í því aö þú tókst við mönnum þessum að mér fornspurðri, og nú

aj/tur, þar sem þú vilt þraungva mér til aö mynnast viö þá. En ekki

fyrir þaö, eg skal hlýöa, en þú skalt fyrir sjá, því þair á ríður líf mitt og

þitt meö, að líkindum." Hún snýr nú heim, og seinkar henni mjög heima.

Bóndi fer þá heim og kemur þángað, sem hann átti von á vetursetu-

mönnum, og finnur þá í herbergi þeirra. Hann sér, hvar veturvistar-

maöur hinn meiri og húsfreya liggja bæöi dauð í faðmlögum á gólfinu og

höfóu þau sprúngið af harmi. En hinn veturvistarmaðurinn stóð grátandi

yfir þeim, þegar bóndi kom inn, en hvarf í burt litlu síðar, svo einginn

vissi, hvert hann fór. þóktust nú allir vita af sögu þeirri, er húsfreya

hafði sagt teingdamóður sinni, aö hinn meiri komumaöur hefði verið huldu-

maður sá, sem húsfreya haföi kynnzt viö í selinu, og hinn minni sonur

heirra, sem á burt hvarf.

Álfapilturinn og selm.atseljan. (Éptir haudriti Ólafs Sveinssonar í Purkey.)

það var á bæ einum fyrir austan, að bóndi hafði í seli, og var þaÖ venja

þá, þótt nú sé mjög aflagt; lét þessi bóndi dóttur sína vera selráðskonu.

Einu sinni, þá hún var aö matreiöa, kom til hennar dálaglegur piltur; var

hann ljúfur í oröum og viðmóti; var hann hér um 17 vetra gamall. Hann

heilsar henni blíölega, en hún tekur honum vel, og spyr hann að nafni;

kvaöst hann heita Daniel og vera ljúflíngur. Baö hann hana aö gefa sér

hálfa mörk mjólkur, því aö móöir sín væri veik; og mjólkurlaus, og kvaöst

hann þá vilja gjöra fyrir hana, það er hún vildi og þyrfti, henni til léttis.

Hún sagöi, aö honum væri velkomin mjólkin; hélt hann á dálitlum aski

hvítum; tók hún viö honum og lét í hann, en gaf honum sjálfum aö borða,
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og sagði, aö hann skyldi koma á hverjum degi meö askinn, þótt hann ynni

ei fyrir sig. þókti honum það vænt, að mega koma til hennar meö askinn,

og þakkar hann henni innilega fyrir þaö. Hann kveöur nú hana, og fer

meö askinn til móöur sinnar, og segir henni frá góösemi bóndadóttur og

oröum hennar. Móöur hans kvaö henni vel farast, og launavert vera; „þó

grunar mig. u segir hún, „aö harmur muni afleiöa um síöir, þótt biö nokkur

á verði.
u Ferhann nú á hverjum degi í seliö, og fékk þar jafnan mat hjá

bóndadóttur, og mjólk handa móöur sinni. Fór hún síöar úr selinu, þá

sá tími var kominn. Eptir aö hún var heim komin, vitjaði hann opt til

hennar, þótt einginn vissi; gjöröist hún nú þúnguö af hams völdum, en fór

þó samt í seliö, eins og fyrri um sumariö. Kom hann þángað til hennar

og létti öllu af henni, sem hann gat. jþar ól hún barniö, en hann sat yfir

henni; var hún mjög hart haldin, svo viö sjálft lá, að hún félli í ómegin;

dreypti hann á hana úr munni sínum, og hresstist hún víð það ; tók hann

barniö, og fór meö þaö til móður sinnar; það var sveinbani. Móöir hans

tók viö því og sagöi: ,,Ei eru ósköp á enda, þótt biö á veröi;u fór hann

síðan aptur til bóndadóttur, og þjónaöi henni meö mestu alúö, þanga£> til

hún komst á fætur. A'ar fööur hennar þúngt til hennar; hann hafði geingið

á hana um það, hver faöir væri að barni því, er hún var ólétt að ; en hún

varöist homiiii, og sagði eigi frá því; haföi hann því ógeöá henni; en hjá

smalamanni, er í selinu var, og stúlku þeirri, er þjónaði að með bónda-

dóttur selmat, fékk hann litla vissu, þótt hann frétti þau um það.

Um haustið, þá sá tími var kominn, að flytja skyldi úr selinu, var

það dag einn, aö bóndadóttir og ljúflíngspilturinn töluðust við; meðal

annara orða, er þau töluöu, baö hann hana aö bíöa ógipta í 3 ár, og lofaöi

húii því, svo frainarlega sem hún mætti því ráða, „en eg er hrædd um,

að eg fái ei |>ví aö ráöa fyrir föður mínum, og get eg þá ei að gjört,

heldur hlýt eg þá frá mínum vilja að gánga." Skildu þau svo með trega,

þá hún fór úr selinu; kveið hún og fyrir föður sínum, þegar hún kæmi

heim; og þegar hún kom heim, var faöir hennar óhýr viö hana, og rita

eg ei framar um ]>að. Uni veturipn kom vænn maður og ríkur, er beiddi

bóndadóttur
,

og játaöi faðir hennar því þegar í stað; en þegar það var

nefnt viö hana, baö hún, að þaö mætti bíða í 3 ár. Maðurinn var ei fjarri

aö gefa lienni þann frest, en faöir hennar tók þaö af, heldur skyldi það

fara þegar fiani, og brúökaupið haldast aö mánaöar fresti.

þegaf hún heyröi, að hún gat ei fengiö vilja sínum framgeingt, sagöi

hún viö biöil sinn: ,,þaö veröur þá svo að vera, sem faðir minn vill, og

fyrst að það verður aö vera svo, þá vil eg, að þú veitír mér eina bón,

er eg bið þig.
u Biöillinn kvaöst svo gjöra mundi, og spyr hana, hver

bónin sé. Hún segir, aö hún sé sú, aö hann taki eingan veturvistarmann

án síns vilja. Hann segist ei skuli gjöra þaö. BiÖiu' hún hann að enda

vel loforö þaö; en hann játar því.
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Var nú haldiö brúðkaupið á tilteknum tíma, og fór það vel fram;

gjörði faðir hennar hana vel úr garði. Unnust þessi úngu hjón vel; var

hún siðferðisgóð og fálát, og aldrei gjörði hún að gamni sér; maður hennar

var og góðhjartaður, góðgjörðasamur og mjög bóngreiðugur; voru þau og

vel efnuð; liðu svo 3 ár.

Dag einn um haustið var bóndi úti; það var á 4. ári frá því aS þau

giptust; kom þá til hans maður ei ólaglegur, og var með honum dálftill

piltur, og hélt bóndi, að hann mundi vera þriggja eða fjögra vetra gamall,

mjög fríður og hýr. þessi aðkomumaður heilsar bónda. Bóndi tekur

honum, og spyr hann að nafni; maðurinn sagðist Vandráður heita, og vera

að bjarga lífi sínu og sonar síns, „og vil eg þess biðja yður, bóndi,
u

:>egir

hann, „að þér lofiö okkur að vera vetrarlángt, því að eg heyri gott af yður

sagt og konu yðar.
u Bóndi segir, að hann skuli það fá, ef konu sinni sé

ei á móti; fer bóndi til hennar, og segir henni, að hér sé kominn maður

fátækur, og dáfallegur piltur með honum, hér um þriggja eður íjögra vetra

gamall, og hafi beðið sig veturvistar, og ságðist hann ei hafa afsagt jþað,

„ef að þú værir ei því algjörlega mótfallin.
u Hún sagði: „það muntu

muna, hverju þú lofaöir mér, þá eg átti þig;" Hatm segist haia munað

það, og þess vegna hefði hann ei fullkomlega lofað honum veturvistinni,

fyrr en hann talaði við hana um það; „og er það bón mín,u segir hann,

„að þú lofir honum aö vera og barni hans. u Hún segir: „það verður þá

svo að vera, þótt mér sé það á móti, og fer þaö, sem auðið veröur.u Fer

hann síðan út, og segir við mann þenna, að hann skuli velkominn með

piltinum vetrarlángt. Lætur bóndi hann síðan fara inn og piltinn, og fær

honum hús eitt dálítið, að vera í um veturinn. Hann var fáskiptinn og

hæglátur; aldrei heilsaði hann húsfreyu, eða hún honum, og aldrei töluðu

Þau orð saman. Lét hún hann aldrei mat vanta né það, er hann þurfti

og pilturinn. Leið svo fram undir páska, og á pálma-sunnudag vilcli bóndi

til altaris vera, og aður en hann fór á stað til kirkjunnar, spuröi hann

konu sína, hvort hún hefði beðið alla á bænum fyrirgefníngar á því, er liún

kynni aö haia stygt þá. Hún sagðist svo hafa gjört; hann sagði: „Og

einnig veturvistarmann okkar. u Hún sagði: „Nei, Því að eg hefi hann

í eingu stygt.
u Bóndi sagði: „Ekki líkar mér það; við förum ekki til

kirkjunnar, fyrr en þú hefur gjört þaö.
u Hún sagði: „Sjáöu þá tit, að þú

iðrist ekki eptir, að þú herðir að mér að gjöra þaö.
u Gékk hún syo frá

honum og til veturvistarmanns síns, þar hann var í húsi sínu og sonur

hans hjá honum. Nú leiöist bónda, aö hún kemur ekki, fer síðan að vitja

hennar, og geingur í húsið, og finnur konu sína þar og veturvistarmanninu

J' faömlögum bæði andvána
,

og stóð pilturinn Þar grátandi yíir þeim.

Verður nú bóndi mjög hryggur, og veit ei, hvað hann á að segja
;
þykist

hann nú vera orsök í dauöa þeirra beggja, en kallar þó á menn til þess

að taka þau
, og leggja þau til

,
og gjörði útför þeirra heiðarlega. Hann
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huggaði hinn únga svein M tók hann í umsjón sína og ól hann vel upp;

gjörðist hann síðan ágtfátur fflaður, og átti mörg börn.

Svo segir sagan, að kona bónda hafi hinn síðasta vetur, sem hún

lifði, sagt tjónustustíilku sinni, hver þessi húsmaðfir væri, og hvernig á

honum stæði, að havm væri Jjúflíngur, og að þau heföi kynnzt þann tíma,

er hún var í selirm fyrir föður sinn, og að hún væri móðir að sveini þeim,

er með honum v?&ri, en hann faðir, og frá öllu sagði hún henni , er þeim

hafðí farið á milii, og sagði hún henni, að þau mættu eigi blíðlega finnast.

þau heföi ei getað náð saman til giptíngar, og hún vissi það, að það mundi

verða dauða þeirra efni, ef þau næðu blíðlega að finnast, en íeingju þá ei

að Tera saman^ þar eð ástin hefði svo gagntekið hjörtu þeirra, og kvaðst

hún, því varast að tala nokkurn tíma blíðlega viö hann, eða hann við hana.

Frá þessu sagði stúlkan bónda eptir dauða þeirra; var bóndi aldrei

gla«5ur þaðan í frá.

Huldupilturinn. (Sögn úr Skaptafellssýslu.) Hjón nokkur auðug bjuggu

á bæ; þau áttu 2 dætur; hét önnur Margrét en hin Ólöf. Margrét var

í meiru uppáhaldi, og var látin vera selmatselja á sumrum. Eitt sumar

bar svo til, að lítill dreingur kom til hennar nokkur kvöld, þegar hún

var að mjólka. Hann hafði með sér lítinn ask. Hann biður hana aó gcfa

sér mjólk í hann. Margrét neitar því harölega. Dreingurinn kemur samt,

og fór það á sömu leiö milli þeirra. Hún hótar honum að hún skuli

berja hann. Dreingurinn fer þá grátandi í burt; hann fer heim til móður

sinnar og segir henni frá; hún segist leggja þaö á Margréti, aö alt, sem

hún fáist við, það eyðist fyrir henni með öllu móti. En þegar foreldrar

hennar verða varir við þcssa eyðslu hjá henni, senda þau eptir henni, og

látaOlöfu þángað aptur. þegar liún er komin þángað, kemur sami dreing-

urinn með litla askinn sinn. Hann segir, að móðir sín biðji að heilsa henni,

og bið hana, að gefa sér mjólk f nóa þennan, því hún hafi úngbarn og sé

mjólkurlaus. Hann segir henni, að hann hafi komið til systur hennar

sama erindis, en ekkert feingiö. Hún gefur dreingnum aö drekka, fyllir

askinn, og segir honum aö koma, þegar hann vilji. Hann þakkar henni

fyrir og fer mjög glaður til móöur sinnar, og segir aö nú sé annaö í

efnum og önnur sé matselja , en verið hafi
,
og segir henni af ferð sinni.

Móður hans segist leggja það á, að eins og eyðst hafi hjá hinni, skuíi alt

aukast og margfaldast hjá þessari. Dreingurinn hélt áfram aö. sækja

mjólkina í 2 sumur samfleytt; en þegar líður á seinna sumarið, sér fólkið,

sem var með henni, að hún var vanfær, en dylur forcldra hennar þess.

Eina nótt verður fólkið í selinu vart við þaÖ, aö Olöf tekur léttasótt ; kvenn-

maður einn, sem þar var, ætlaði að koma til hennar, og sá þá, að karl-

maður var hjá henni og gömul kona; hann dreipti á Olöfu af munni sér.

Evennmaðurinn sér, að hún elur barnið, og að gamla konan tekur við
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barninu og reifar það og fær síðan manninum. fcau kveðja bæði Ólöfu,

en hann þó innilegar. Síðan gánga þau burt v með reifastrángann ; síðan

kemur kvennmaðurinn, sem sá þetta, inn, og verður hjá henni. Ólöf biður

hana að sjá um fyrir sig, sökum þess, að hún sé veik, og muni hún ei

komast á fætur í nokkra daga; en á hverjum degi, meöan Ólöf lá, kom
dreingurinn að vitja um hana*

Nú líða fram stundir og ber ei neitt til tíðinda, þángaö til móðir

Olafar verður veik, og deyr úr þeirri sótt. Tekur Ólöf þá við öllum ráðum

í stað hennar, en eptir það hún yfirgaf selveruna, var hún aldrei glöð. Nú
verða margir úngir menn til að biðja hennar, en hún neitar þeim öllum,

þángað til úngur og ríkur maður, sem var fyrirvinna hjá móður sinni,

biður hennar. Faðir Ólafar fylgir því fast fram, svo að hún mátti til,

þótt henni væri það nauðugt, að samþekkja honum, með því skilyrði, að

hann tæki engan veturvistarmann án sinnar vitundar. Hann lofar því, svo

áð hún fór með honum og tók við öllum búsforráðum, en jafnan var hún

fremur óglöð, þángað til móðir hans biður Ólöfu að segja sér, hvað valdi

ógleði hennar. Hún var treg til þess, en kvaðst þó mundi segja henni

það, ef hún leyni Því. Hin lofar því. Síðan segir Ólöf henni upp alla

söguna, en teingðamóðir hennar vorkennir henni mjög. Á þriðja ári

hjónabands þeirra, en tólfta frá því hún átti barnið í selinu, bar svo við

seint á slætti, að tveir menn komu til bónda, og virtist vera töluverður

ftiunur á aldri þeirra. þeir heilsa honum og létu hattana slúta, svo óglögt

sá í andlit þeim. Bóndi tók kveðju þeirra og spyr, hvert þeir ætli að

fara. Hinn eldri segir, aö þeir vilji biðja hann veturvistar. Bóndi kvaðst

ei vera vanur að taka þesskonar menn. Hinn skorar því fastara á, þartil

bóndi segist eingu lofa um það
, fyrr en hann hafi fundið konu sína.

>,Þá átt þú konuríki," segir maðurinn, „og skal eg bera það út, hvar sem
jeg kem, ykkur til ósæmdar/' þá segir bóndi: „Heldur en það veröi, þá
komið þið heim meö mér. u Síðan gánga þeir allir heim. þá er kona

hans í bæardyrum. Hann gengur inn, en þeir bíða úti. Konan spyr,

hverjir menn það séu, sem komnir eru. Hann kvaðst það ei vita, en

erindi þeirra sé að biðja veturvistar. Hún spyr, hvart hann hafi lofað því.

Hann segir það vera. HiVn kvað hann þá hafa brugðið loforö sitt. „fcá

yil eg,u segir hún, „nokkru ráða, og það er það, að þeir séu ekki innan-

bæar. a „það skal þér veitast,
u segir hann. Hún gengur inn og fer að

gráta, en bóndi Josar skemmu, er hann á, og vísar þeim þángað, og er

þeim fært alt þángað, er þeir þurfa meö , en konan kemur þángaö aldrei

;

hvert kvöld koma þeir til fólksins, en halda sig þó helzt í skugganum,
tala við engan mann, nema ef bóndi yrðir á þá. En konan lætur sem hún
sjái þá ekki. Líður svo veturinn fram á vor. það var einn sunnudag,
að hjónin ætla til altaris. þegar þau voru feröbúin og höíðu kvatt fólkiö,

ems og þá var síður, fara þau á stað. En þegar þali voru komin skamt
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frá bænuni, spyr bóndi hana, hvart hún hafi kvatt fólkið. Hún segir svo

vera. þá spyr hann hana, hvört hún hafi kvatt visturmeniíina. Hún kvað

þaÖ ei vera, því hún hefði eingin afskipti af þeim haft, og ekkert á móti

þeini gjört. Hann vildi, að hún færi heim aptur til þess, en hún er mjög

treg til þess. Hann leggur ]>ví fastara að henni þángað til hún segir,

að hann skuli sjá til að betur fari. Fer hún svo; en þegar honum fer

aó lengja, fer hann lieiin, og sér, að skemmari er opin. Hann gengur að

veggnum, og heyrir, að þau eru að tala sanian. Síöan gengur hann aó

dyrunum, og heyrir, aö húu segir: „þami hef jeg sætastan svaladrykk

sopið af .vörum þínum,M Hann bíöur, ef þati tali fleira, en það verður ekki.

SíÓan fer hann inn, og eru þau í faöinlögum og bæði sprúngin, en dreingur-

inn situr þar hjá þeim grátandi. Bóndi spyr, hvernig á |>essu standi, en

dreingurinn segir, aö þetta séu foreldrar sínir. Bónda finnst mikið um

þetta og lætur síöan grafa þau bæöi. En þegar það var búið, hverfur

dreingurinn, svo einginn vissi, livað af honuin varð
,

og lýkur svo

þessari sögu.

Prests-dóttirin. (Sögn úr Skaptat'ellssýslu.) Eitt sinn bjó prestur á

kirkjustað. Hann átti eina dóttur, sem hét Guöríður. Menn urðu þess

varir, aö piltur einn stóö opt hjá sæti heimar, en hún gjöröi ekki orö á

því. Litlu síðar varð piltur einn, sem var fyrirvinna hjá móöur sinni,

til aö biðja hennar; hann hét Guömundur. Faðir hennar tekur því; en

þess er ei getið, að hún heföi nein mótmæli. En eptir því sem leið á

hatistiö, sáu merm, að þessi piltur varð daprari. En kvöldiö, sem hún átti

aö fara alfarin aö morgni, kom hinn dapri piltur, seni vant var, og mæltí

þetta fram;

.1. ,.þaö er minn vandi, þð eg standi

í þessum skugga,

mæröar blandi af minnis lándi

mun eg brugga

sércleilis fyrir þig, sæindin úngra tljóöa

lukkuna fáðu, laukaskoröin jjóða.

2. Kjóstu þér þann hinn kléna mann

á koddann injúka

sem íiestar dygðir fram gjörir bjóöa,
i ^ i

sérdeilis fyrir þig sæmdin úngra Ujóða

lukkuna fáðu, laukaskoróin rjóða.

3. Kíkari kantu rekkinn fá,

mín tósiíi bjarta,

1. Fjúrðu néndínguna vantar.
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en e:agan þann, þér svo vel ann

í sínu hjarta,
-

úngu r mann aflar penínga nóga

luldriiná fáðu; laukaskorðin rjóða.

4. Frelsarinn þinn sé huggarinn rninn

inín hýrust meya

og fl
t
^tji mig inn í friðgárö sinn,

þá fer eg að deya;

kveö eg ei leingur míhá túngu móða

Jukkuuui. fáðit, Iaukaskoröin rjóða.
u

Síöan geiugur hann burtu mjög sorgbitinn. Áð morgni keinur Guð-

munclur að sækja hana. En þegar hún kveður íöður sinn, fær hann henni

Iítið kverj og segir hún megi það aldrei við sig skilja. Nú ber svo til,

er þau eru gipt, aö Guðmundur, maöur hennar, varð aö íeröast burtu, en

var væntanlegur að kvökli, og vakti hún eptir honum, og haí'ði sér til

skemtímar að líta í, kver sitt. Að lítilli stundu liöinni heyrir hún bariö;

hún geingur til dyra og lýkur upp , en kverið varð eptir á rúmi hennar.

Hún sér eingan, nema lmldupiltinn
,

og tekur hann í hönd hennar, og

leiðir hana burt með sé,r: en upp frá því hefir hún ei sézt En þegar

Guörnundnr kom heim, fannst honum mikið uíri: Einginn vissi, hvað af

henni varð. Einn morgun aö þremur missirum liönuni, þegar faöir hennar

kom á fætur, sér hauu lfk-kistu við kirkjudyrnar. Hann geingur þángað,

sér bréf liggjá á kistunni til sín og hökul. Haun les bréfið
,

og stendúr

i því, að þetta sé dóttir hans, sem horfið haii, og hafi hún dáið af barns-

förum og beðiö að grafa sig í kirkjugaröi þessum, en hökulinn eigi aö vera

í legkaup. Aö liðinni vj'3ui stóö þar önnur kista með bréfi til prests og

sloppur fylgdi nieö. í þ'W bréfi var þess óskað, að prestur græii kistuna

í kirkjugarðinum; því þar væri i barn dóttur hans, er hún heföi alið, áöur

eá hún dó, og vildi faöirimi, er bréfið var frá, aö barnið væri grafiö hjá

móður sinni; en sloppttrirm skyldi vera legkaup fyrir líkið.

Prestsdóttir gipt iliuJdumanni. (Epth' Gisla Konrábsscm.) Prestur einn

á éinhvérjúm stað átti dóttur gjafvaxta. Etóu sinni varð tilrætt um huldu-

fólk eöa álfa; sagöi þá dottir prestsins: „þaö gilti mig einu, þó eg ætti

álfamann, væri það vænn maöur. u Rak prestur clóttur sinni þá snoppúng

og kallaöi hana óþarfiega mæla.

En þaö var nokkru sfóar, aö barn eitt á prestsgarði þessum sá mann

ríða þár áð bæardyrunr, srtíga af baki, gánga inn og taka í hönd prests-

dóttur, leiða út, setja á bak hjá sér og ríða í burtu. Eptir það var

hennar leitað hvervetná, er mönnum datt í hug, en einginn varð hénnar var.

En sagt er, að það yrði þrem vetrum síöar, aó fjármaöur sá, er leingi

háföi veriö með presti, og htig haföi lagt á dóttur haus, er hvorfin var,
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viltist eitt sinn með alt féö ; kom svo, því kafalcl var á, aö hann misti frá

sér alt féð; komst þó sjálfur að lyktum að bæardyrum einum, er hann

kendi ógjörla. Maður gjörvilegur stóð þar í dyrum frammi, og bauð fjár-

manni gistíngu. Kvaðst hann það þiggja mundi, en barmaði sér mjög um
missi fjárins. Bóndi kvað eitthvað mundi til verða að finna það aptur.

Fylgdi hann nú gesti sínum inn á baðstofulopt. þar sá hann gamlan mann

og gamla konti; en tvö börn léku sér á loptinu. þar þekti hann og

prestsdóttur
,
og þóktist vita, að hún mundi vera kona bóndans, er bauð

honum gistínguna. Var honum veittur þar hinn bezti beini, og fylgt að

lyktum í húsrúm undir baðstofulopti. jþar kom prestsdóttir til hans, og

bað hann vera sér trúan, og færa móður sinni frá sér gersemar nokkrar

í skjóðu, og segja henni þar með, að bænir sínar mætti hún lesa á hverju

kvölcli. Spurði fjármaðurinn hana þá, hvort hún kæmi nokkurn tíma í

kirkju. Hún kvaöst koma það jafnopt honum; ætti hún fremsta sæti

undir prédikunarstól , en maðuriim sinn næst altari. Spyr fjármaöurinn,

hversu það mætti vera, þá einginn sæi þau. Hún segir það til þess bera,

að þau fari jafnan úx kirkju á undan blessan. En þess bað hún hann sem

innilegast, að geta þess að eingu, er hann væri nú vís orðinn um sína

hagi, að öðru, en skila móður sinni skjóðunni; því ella mundi hann mikla

ógæfu af hljóta. Hét hann því; en að morgni færði bóndi honum alt féö,

og hafði rekið það inn á hey um nóttina. En aptur fór hann í villu heim

með féð; en það var örskamt að fara. Enti hann þá eigi betur heit sitt,

en svo, að hann sagöi frá því öllu sem gjörst, er hann haföi orðið vísari

í för þessari. Tók prestur þá það ráð að vara við sóknafólk sitt, að bregð-

ast ei ókunnuglega við, þótt hann blessaði yfir söfnuðinn, fyrri en venja

væri til, því freista vildi hann með þeim hætti, a5 ná dóttur sinni, og er

sagt honum tækist ]>að; en fyrir bænastað hennar innilegan yrði hann

aptur aö sleppa henni, l>ví aö hún teldi, aö ærin vanclræöi mundi ella af

hljótast; léti og maöurinn sinn sig svo vel, aö sér væri mestur harmur aö

missa ást hans. En talið er, að fjármaðurinn yrði ógæfumaður mikill.

Aðrir segja, að þegar prestsdóttir var tekin í kirkjunni, sæti hjá henni

bæði börnin, en maður hennar næði þeim og hyrfi á burt; en að prests-

dóttir hafi sagt við fjármanninn, er hún var tekin: „Fáðu hvorki kaun né

kvef, og komi þér aldrei hor í nef, og legg eg þó ei á þig, sem þú átt

Mókollur. (Eptir handriti Jóns Bjarnasonar í BreiÖuvík og Magnúsar Einars-
r

sonar á Klippstaö í Múlasýslu.) Einu sinni bjó bóndi á Utnyrðíngsstöðum á

Vollum; Guðrún hét kona hans. þau áttu eina dóttur barna, er Guðrún

hét, og ólst hún upp, þar til hún var 12 vetra; tók hún þá við smala-

mennsku, því faðir hennar var vesæll og hafði fátt rnanna. Liðu svo fram

stundir, þángað til bóncli dó. Eitt kvöld fór Guörún að vanda sínum til
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lamba í molludrííu , svo að hún viltisi Hitti hún þá mann nokkurn;

spurði hún hann að heiti, en hann kvaöst Mókollur heita; hann bauð henni

að fara með sér, og sagði, að skemmra væri heim til sín, en hennar;

þektist hún það, en sagði þó, að sig lángaði að íinnalömbin; sagðisthann

vera búinn að hýsa þau og væri þeim óhætt. Fór hún þá meö honum
og komu að húsi nokkru

;
lýkur hann því upp

,
og þar sér hún lömbin

mni. Síðan fara þau heim að bænum, og tekur hann af henni snjófötin

og leiðir hana síðan inn í baðstofu; eingan mann sá hún þar, nema
keiifngu eina, og var hún heldur ófrýnleg að sjá. Biður Mókollur stúlk-

una aö gefa ekki gaum að þessu, og segir henni, að það sé móöir sín.

Sagði hann að móður sinni væri ekki um komu hennar; léthann stúlkuna

sitja hjá sér á rúmi sínu, en kerlíng lét heldur en ekki síga brýnnar;

fór hún þó fram að sækja þeim mat og kom inn aptur með tvo diska,

setti þá upp á pallinn, og fóru þau þá að borða. t>ar var hún í 3 daga,

og var þá birt upp veðrinu. Kemur þá Mókollur til hennar og segir, að

nú muni hún vilja halda heim, og sagði hún, að svo væri. Fer hún þ£

á staö, og fylgir hann henni heim á túnið á Útnyrðíngsstöðum. En þegar

Mókollur kveður hana, biður hann hana að gjöra eina bón sína, og lofaði

hún því, ef hún gæti; beiddi hann hana þá að fara til sín urn vorið, ef

^það væri vilji móður hennar og lofaði Iiixn því. Skildust þau við það og

fór hún heim; varð þar fagnaöarfundur, og spurði móðir hennar hana, hvar

hún heföi verið. Sagði hun alt hið sanna frá ferðum sínum, og lét móðir

hennar vel yfir. Leið nú veturinn fram á útniánuði. Kom þá maður aö

Utnyrðíngsstööum aö nafni Sigurður, er beiddi Guðrúnar eldri; tókst það

ráð, og fór hann þángað um vorið, og átti Guðrúnu. Varð hún þess brátt

vör, að hún fékk eingu að ráða fyrir manni sínum; kom því ósamlyndi

milli þeirra, því Guðrún var vön að gjöra gott. Nú víkur sögunni til

Mókols; hann kom um voriö og beiddi Guðrúnar ýngri. Tók móðir hennar

því vel; en þegar bóndi heyrði það, varð hann fár við, og lagði á móti

því, þangað til hann heyröi, aö Mókollur kæröi sig ei uni neinn arf meö

henni. Fór Guðrún þá á stað ineð Mókolli og ber ekkert til tíðinda, fyrr

en um haustiö; komu þau þá og færöu öllum gjafir á ÚtnyrÖíngsstöðum,

nema Sigurði bónda; gékk svo tvisvar. Sókti Mókollur Guðrúnu báða

þessa vetur til að sitja yfir konu sinni. þetta líkaöi Sigurði illa, og þegar

leið að þeim tíma, er Mókollur var vanur aö koma, veturinn eptir, lokaði

SigurÖur konu sína inni í húsi, svo aö Mókollur næði henni ekki. Um
veturinn kom Mókollur og ætlaöi aö fá Guörúnu með sér, en bóndi þver-

neitaöi; lagöi Guörún að bónda sínum mjög og sagöi, aö líf tveggja eöa

þriggja lægi við, en Sigurður kvaðst ekki hirða um það, og sagði sér stæði

á sama, þó það dræpist alt í hrúgu. Varð Mókollur mjög hryggur við

það og fór á burt. Leið nú veturinn fram aö páskum; en á páskadaginn,

þegar fólk var komið til kirkju og prestur ætlaði að gánga í kírkjuna, sjá
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inenn, aö virki á hjólum veltur fram úr fjallinu, og stefnir þaö aö kirkju-

garðinum og nemur þar staðar; gánga menn þar að, að skoðaþetta mikla

smíði; sjá menn þá líkkistu í virkinu og mann fram með henni dauðan á

grúfu. Spurði þá prestur, hvort nokkur vissi cleili á þessu ; en allir kváðu

nei við. Geingu þá að hjónin frá Útnyrðíngsstöðum, og þekti Guðrún þar

Mókoll, og segir hún alt, hvernig farið hefði. Er þá Sigurður bóndi settur

í varðhald, en Guörún fór til bæar Mókols, og fann þar tvö börn, annaó

í vöggu og bundiö band yfir, en hitt á pallinum, bundið líka. Tók hún

þar bæði börnin og alt, sem fémætt var innanbæar; fór hún heim til

prests með börnin
,
og ól hann þau upp. En af Sigurði bónda er það að

segja, að hann var tekinn og drepinn, en Guðrún bjó á Útnyrðíngsstöðum

til elli.

Konuhvarf í Hnefilsdal. (Eptir handriti Jóns Sigurðssonar í Njarðvík í

Múlasýslu.) það var trú manna fyrrum, að ekki mætti ein kona eiga allan

Hnefilsdal, því hún yrði þá numin burt af álfum. Melhólar tveir eru i

landinu , annar stærri , en annar minni , sem standa saman , kallaðir

Mælishólar. Á þeim var mikil trú , að þeir væri álfasetur. þegar

Brynjólfur biskup Sveinsson visitéraði Austfjörðu, gjörði hann sér ferð

þángað með Sigfúsi presti Tómássyni, til að skoða hólana, gékk um-

hverfis þá berhöföaður, og sagði síðan við prest: „Gott íólk í minna

hólnum, en misjafnt í þeim meira." „Svo er, sem þér segið herra
ut

sagði prestur.

Eitt sinn er þess getiö, að bóndinn í Hneftlsdal ætti eina dóttir barna.

þegar hún var fullvaxta, sagði hún að maður einn kæmi optlega til sín,

og léti mjög blíðlega við sig; urn þetta kvartaði hún opt með miklum

áhuga. þetta gékk nokkurn tíma, og sagöi hún sig ángraði þetta, því hann

vildi ná sér til sín, og mundi hún ekki geta varizt þessu, því haim væri

sér mjög blíöur og elskulegur, og bygö hans væri í Mælishól, og bað menn
gæta að sér vandlega, annars mundi ver fara. þessu var einginn gaumur

gefinn, þó hún með trega bæði þessa. Eptir þetta hvarf hún burtu. En
fcvo nýársdaga eptír þetta var hun við messu í Hofteigi, glöð og hress,

sagði hún kunníngjakonum sínum aö sér liöi vel; maðurinn, sem hún værí

hjá, breytti í öllu vel við sig, og væri sér góöur. Að því gáöu menn
þegar hún gékk inn kirkjugólfið , var á henni festi. Skygnir sáu einnig

manninn. En þriðja nýársdag um messutímann var Jíkkista sett fyrir

kirkjudyr í Hofteigi, og ofan á henni lá messuhökull vandaöur mjög. Eing-

inn sást maöurinn. Svo var líkiö jaröaö. En um kvöldið heyröu menn
í Hofteigi kveöið sorgarkvæði hástöfum með trega miklum, og farið optlega

með það, svo menn námu þaö. Eg taláði viö gamla menn sem heyröu

meö það farió; það voru nokkur erindi. Seiuasta erindið heyrði eg, og er

það svona:
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„Frelsarinn þinn sé huggarinn minn,

mín hýrust meya.

Flytji hann mig í fpiðstaðinn,

þá fer eg að deya.

Mína túngu gjöri eg ei leingur móða.

Lukkuna fáðu, laukaskorðan rjóða.u

þóktust ineun vita, að það mundi vera konan, sem hvarí frá Hnefils-

dal, er fiutt var lík að Hofteigi , pg héldu hún hefði dáiö af barnsneyð.

þóktust þeir skilja það af sorgarkvæðinu.

Hjónin í Skál a Síðu. (Sögn (a Skaptáfellssýslu.) Einn tifma bjuggu

hjón í Skál; voru þau gipt fyrir nokkrum árum. þá saga þe^jsi gjörðist,

Eitt haust kom það aö konunni, að hún varð svo utan viö sig, aö hún

mátti eigi sjá dagsbirtu né ljósbirtu. Einginn mátti til hennax koma, og

ekki þáöi hún mat eöa drykk af nokkrum manni. Gékk þetta í 3 ár, og

sáu þeir, sem skýgnir voru, að úngbarn eða reifastrángi vai; borinn frá

henni á ári hverju j?enna tíma. Maður hehnar var þVíriær áfáMptalaus af

fcessum veikleika hennár, því hann mátti ekki koma ti) hennar, heldur en

aðrir menn.

Eina nótt dreymdi bónda, aö kvennmaöur kæmi til hams, og kvaðst

hún hafa þúngar búsifjar af honum vegna konu hans, því bróðir sinn ætti

vingott við hana, drægi til hennar það bezta úr heimilinu, ero flytti til sín

börn þeirra, og væru 3 komin til sín. Manninum brá illa viö Þetta, og

kvaðst ei vita ráð við því. Hún réð honum þá til, að bera hana út í

birtu, hafa ljós hjá henni og flytja hana til kirkju, og láta hana aldrei

vera mamilausa, þó mundi þetta alt falla henni illa. þessu ráði fylgdi

hann; þá lagaðist alt fyrir þeim, og henni batnaöi mikið að lyktum.

Álíuriim í Stórasteininum. (Eptir Snæbirni Egilssyni & Klippstað.) Svo

er sagt að bóndi sá hafi búið í Hvannstóði í Borgarfirði , er Guðmundur
hét. Einu sinni var það síðla á kvöldi, að hann kom frá íé sínu, og haföi

vantað nokkrar kindur. Hann gékk í baðstofu. Alt fólk svaf þar myrkur-

svefn, en hann settist á flet, er var móti baðstofudyrum
,
og fór ekki af

skóm, því hann hugði aö fara út aptur, þá er lítil stund liöi, og vita þá

hvort kindurnar hefðu ei heim komiö. Veöri var svo háttaÖ, að túnglsljós

var og spakviðri. þegar bóndi hafði litla stund setið, heyrir hann þrusk

við bæjarhurð og henni iokið upp, því næst er geingið imi seinlega, og að

baðstofuhurð, l>á heyrði hann, að var staðið við og hlustað, og síðan lokið

upp hurð ódjarfiega, og geingið að pallstokki og numið þar staðar; sér

hann þá }
að þetta kvikindi bregður upp silfurbjörtum hnffi, og er að leitast

við að komast upp á pallinn. En í sama vetfángi stökk bóndi á fætur.

og þá bregður líka hinu við, og fram um dyr, en bóridi á eptir. og er

hann kemur í bæardyr, þrífur hann torfljá, sem þar var undir silíu frá
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því um haustið, og hleypur út meö hann
;
og er hann kemur út, sér hann

mann suöur í túnfitinni; sá var lágur vexti og gildíegur og haföi á rás

suöur um völlinn. þegar bóndi sér það hleypur hann á eptir honum.

Hjarn var á jöröu og hart undir fæti, og þó miöaði huldumanninum harla

lítt, jafnvel þó hann herti hlaupiö sem mest, og það leist bónda, að hann

gæti tekiö hann, þegar hann vildi ; en hann hugði að sjá inni lians, og hafa

þá af honmn sannar sögur.

Nú h laupa þeir báðir suður um eingjarnar og hefir álfurinn sig allan

við, og bóndi læzt gjöra við sama, en veifar torfljánum, og eggjar»hann

að bíða, eix hann æpti: „Snúðu aptur, snarmenni, og láttu mig fara.
u En

þó hann kaJlaði svona, elti bóndi hann alt suður um Króarmel og yfir

Lambadalsá og Kollutúngur, og er þeir komu sunnarlega í þær og nærri

stórum steiiai, er þar stendur nálægt Kækjuskarða-vegi , sá bóndi, að á

þessum steini stóðu dyr opnar, hleypur hann þá fram fyrir bjargbúann,

og kvíar hann utansteins. En þá segir hann: „Láttu mig, maöur, ná inni

mínu. þú hefir nú veriö 5 ár í Hvannstóði, og hefir mér ætíð legið hugur

á konu þinni, en aldrei borið áræði til að ná henni fyrr, en nú að eg

ætlaði að drepa þig, en nema hana brott, en þess vinn eg þér eið við

alla vora vsatti, að vera þér ei til meins framar.u fcegar bjargbúinn hafði

þannig mælt, veik bóndinn sér frá steininum, og fór hinn inn í hann, og

sá þá bóndi þar ekki dyramót. Fór hann eptir þaö heim. þetta var um
veturinn fyrir jól, en eptir nýár fékk hann bóndann í Brúnavík til að

hafa við sig jfaröaskipti ,
og flytja að Hvannstóöi, en hann flutti aö Brúna-

vík; því hann þorði ekki aö reiöa sig á orð huldumannsins. þessi Guð-

mundur átti BOB sem Jón hét, og sá var faðir hins svonefnda Galdra-

Vilhjálms.

Ragnheið<ur Pálsdóttir elur barn í álfhól. (Vestfirzk sögn.) þegar

Ragnheiður Pálsdóttir, móöir Brynjólfs biskups Sveinssonar, var heimasæta

að Staðarhóli í Saurbæ , er svo frá sagt , aö einn dag hafi hún fariö til

fundar viöv bónda einn í Fjósakoti, og beöið hann að sööla sér hest, og

fylgja ser fram á Traðardal. Riðu þau síðan leiðar sinnar, uns þau komu

fyrir leiti eitt. þar bað hún hann að bíða sín til miðaptans næsta dags,

og það gjöröi hann. Ragnheiður var mjög skrautbúin og þar á meöal haföi

hún rauða „damasksu-svuntu alsetta dýrmætum silfurknöppum, og utan yfir

aðra lakari, bláa að lit. Síðan skildi hún við bónda, og hvarf fyrir áÖur

nefnt leiti í dalnum. Vissi bóndi ei til hennar fyrr en um miðaptan dag-

inn eptir, þá kom hún aptur; sá hann þá, að hún var bragðfölvari, en þá

er þau höfðu skflið; var ]>á og horfin dýrindissvuntan rauða. Haföi hún,

meöan hún var l>urtu, aliö barn í álfhól og bað hún bónda þegja yfir ferð

sinni, og gaf hoi>nm 20 spesíur fyrir óinakið.
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Grimshóll. (Tekið eptir handriti Guömunclar í Gegnishólum.) það hefir

leingi veriö siöur í Rángárvallasýslu, aö menn hafa farið þaðan til sjóróöra

eitthvað suöur. En einu sinni bar svo viö , aö únglíngsmaöur nokkur,

Grímur að nafni, ætlaði suöur í Leiru til sjóróöra. Grímur var fyrirvinna

hjá mó&ur sinni, en faöir hans var dáinn. Grímur fór nú meö öörum

Rángvellíngum suöur, en er þeir komu suöur undir Vogastapa, bar svo

við, sem opt má verða, aö reiögjörö slitnaði á hesti Gríms, svo hann varð

að staldra viö til aö bæta gjörðina. Grímur var aptastur í lestinni, og

tóku því samferöamenn hans ekki eptir því, aö hann stóð við; héldu þeir

Þá áfram og bar leiti á milli. En er Grímur var einn oröinn, kom að

honum maður. Sá maður falar Grím til að róa hjá sér um vertíöina, en

Grímur skorast undan og kvaðst vera ráðinn hjá manni í Leirunni, og

segir honum hver sá sé. Spyr Grímur manninn hvar hann eigi heima, en

hann sagði að bær sinn væri Þar skammt frá þeim. Leggur hann þá fast

mjög aö Grími, og segir aö aflabrögð hans muni ei verða minni hjá sér,

en Leirumanninum, sem hann sé ráðinn hjá. Og hvernig sem þeim hafa

nú farizt orð á milli þá fór Grímur með hinum ókunna manni. Komu
þeir brátt aö snotrum bæ, vel bygöum. Maðurinn spurði Grím hvaö hann

ætli að gjöra viö hestinn. Grímur kvaðst hafa ætlað að senda hann heim

aptur, þó haun helzt heföi viljaö hafa hann þar hjá sér til lokanna, til

t>ess að geta flutt eitthvað á honum með sér heim til móður sinnar.

Maðuxinn segist þá skuli sjá eitthvaö fyrir hestinum, og tók viö honum,

en Gríinur vissi ei um hann framar aö sinni. Nú byrjar vertíöin og róa

þeir Grímur tveir á báti, og hlóöu í hvert skipti. En er að landi kom,

var Grími sagt að gánga heim og hvíla sig og vissi hann því aldrei hvað

um fiskinn varð
f
eða hvað mikið þeir höfðu feingið í hlut, enda grennslaöist

hann eptir hvorugu. Undi hann sér mjög vel, og fannst lionum tíminn

stuttur, og ei vissi ltann heldur hvað á hann leið. Ekki lagði hann mat

á borð með sér. —- Eíxnhvern dag er þeir eru á sjó, bóndi og Grímur,

spyr bóndi hann hvort hxmn viti hvað nú sé liðið á vertíöina, eöa hvaö

mikið þeir sé búnir að fiska. Grímur neitti því. þá segir bóndi honum

að lokadagurinn sé á morgun ,
og ef við fáum eins og vant er í dag á

bátinn okkar, þá höfum viö feiiigið tíu hundruð til hlutar, en sá, sem hú

Varst ráðinn hjá hefir feingið hálft fjórða hundrað. Spyr hann þá Grím,

hvort hann vilji ekki vera kyr hjá ser, eöa hvort hann þurfi nauðsýnlega

að fara heim um lokin. Grímur segist mega til að fara heim. En er

þeir höföu feingiö á bátinn, halda l>eir aö landi; og daginn eptir býst

Grimur til heimferöar. Bóndi spyr Grím hvaö hann vilji helzt hafa á

hestinum austur og segist Grímur ætla að flytja kvistinn og höfuðin.

Bóndi spyr hvort móðir hans þurfi ekki konis. Grímur segist ekki geta

hugsað til að hafa það með sér í það skipti. Bóndi segir, að á lestunum

skuli hann koma með 10 hesta með reiðíngi, og geti hann þá hvort sem
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hann heldur vilji feingiö á þá hjá sér, eða lagt fiskinn inn hjá öbrum.

En er Gríinur fetlar á staö fœr bóndi honum tilbúiiá bagga á tvo hesta,

og voru annaö kornbaggar, en annað fiskabaggar, og segir hann skuli

eiga þá. Grímur segist ei geta flutt nema aöra baggana. Bóndi ségist

skuli Ijá honum hest og fær houuin brúnan hest. Grímur tók og sinn

hest, og var hann svellspikaður. Fer nú Grímur á staö, og hittir sám~

feröamenn sína; þeir voru þá á heiinférö líka. þeir spuröu hyar hann

heföi veriö um veturinn, en hann sagöi þeim óglögt frá öllu. þegar heim

kom sagöi hann móður sinni alt sem farið haföi. Líöur syo fram á lestir;

þá býst Grímur heiman meö tíu reiðíngshestá í lest. Margir voru þeir

saman, Rángvellíngár. En er suöur eptir kemur, dregst Grímur aptur úr,

og missa þeir hans, svo þeir vissu ekki hvert hann fór, samferðamennirnir.

Halda þeir svo leiöar sinnar. Kemur nú Grímur til formanus síns; tók

hann vel móti honum, og lét hann fá nauösynjar allár, er hann þurfti, og

miklu meira en hann hafói ætlað; En er Grímur var albúinh til bttrtfárar,

spyr bóndi hvort hann þurfi ei penínga viö. Grímur segir að svo sé, en

hann muni vera búinn að fá fyrir hlutinn sinn, og því h^fi hann ei nelht

þaö. Bóndi fær honum þá 40 spesíur. Bóndi spyr Grím, hvort hann hafi

sagt nokkrum hvar hann hafi veriö. Eingum nema móður minni einni,

segir Grímur. ,,Jæja,
u

segir bóndi, „eg vissi það, aö þú haföir sagt frá þyí,

því þess vegna hefir það komizt á lopt. En nú eru þorskhöfuðin þín,
<A

segir bóndi. „þau vcrðurðu aö sækja seinna.u Grínmr játti því. Skilja

þeir síðan með kærleikum. Fer Grímur heim og undruðust menn mjög

afla hans. Seinna fór hann skreiöarferö og sókti þorskhöfuöin; bar ekki

til tíöinda í þeirri ferö, nema að bóndi íalar Gríni til aö róa hjá ser aðra

vertíöina til , og var Grímur fús á það. Segir ekki af þvi meir , nema

aflabrögð og aögjöröir fóru að öllu éins og fyrr. þessu fór íram nokkrai'

vertíðir. En einu sinni spyr íórmaður Gríms hann aö hvort hann mundi

ei vilja fara til sín, þegar móðir hans væri önduö, og eiga dóttur sína.

Grímur þekti stúlkuna og féll hún vel í geð, svo hann þá þegar boö

bónda. Lföa nú enn nokkur ár, þángaö til móðir Gríms deyr. Sjá þá

nábúai'nir aö ferðasnið er á Grími. Býst harm nú hið skjótasta til burt-

ferðar, og selur alt |>aö, sem hahn gat ekki meö sér flutt. Heldur hann

nú suöur, en einginn vissi upp á víst hvert hann íór, nema hvað sam-

feröamenn hans komust næst, að haun mundi hafa fariö að hól þeiín, seni

er á Vogastapa fyrir ofan Reiðskarð. Hóll þessi er æöi stór meö vörðu

á, og er hann kallaöur Grínashóll síðan. Aldrei varö neitt vart viö Mríin

eptir þetta hvorki á Rángárvöllum né í veiöistööunum syðra.

Bjarní Potupsson og álfto. (Wést&rzk sögn.) þegar Bjarni Pétursson,

er síðar bjó að Skarði, var á únga aldri, var hann samtíöa pilti nokkrum.

er hafði miklar samgaungur við álfafólk og fór opt um kvöldtíma burtu
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frá bænum. Bjarni bað hann einu sinni aö lofa sér aö fylgjast meö hon-

um; hét hann því meö þeim skilmála, aö hann geingi ekki í álfhólinn á

eptir sér, og hét Bjarni því; Síöan fóru þeir aö heiman og geingu uns

þeir komu að hól nokkrum lángt frá bænum. J>á laukst upp hóllinn þegár;

gekk pilturinn þar inn og Bjarni á eptir. þeir sáu þar konu skrautbúna,

er fagnaöi vel piltinum og lagöi hann í sæng hjá sér. En litlu seinna

vísaöi hún Bjarna til rúms á öðrum stað og bað hann að bregöast ekki

ókunnuglega við, þótt nokkuö kæmi í hvílu hjá honum. Síðan leggst Bjarni

í rekkjuna, og skömmu eptir kemur að hvílu hans ófrýnleg kvennsnipt, er

Bjarna þókti líkara skrýmsli, en konu. Hún vildi kornast upp í rúmiö,

og er hún var á hálfa leið koniin, hratt Bjarni henni svo óþyrmilega út

úr hvílunni, aö hún skaddaöist viö falliö. En skrýmsli þetta, er Bjarna

sýndist svo, átti að hafa verið dóttir álfkonunnar, er leysast skyldi úr

álögum, meö því að hvíla hjá niennskum manni. Síðan bjuggust þeir brott

úr hólnum pilturinn og Bjarni, og sagöi þá álfkonan viö Bjarna aö skil-

naöi, að hann væri mikillar hefndar verður, bæði fyrir forvitni sína og

misþyrmíngu dóttur sinnar; en hún kvaðst það á hann leggja, að hann

skyldi verða hinn mesti óeirðarmaður um kvennafar, og alt hans aíkvæmi

fram í 5. lið (sumir segja 9. liö) og er mælt, það yrði að áhrínsorðum.

Hólgaungur Silúiiga-Bjamar* (Eptir handriti Olafs Sveinssonar í Purkcy.)

þegar Silúnga-Björn , er svo var nefndur, var á lífi og hann var kaupa-

maöur í Snóksdal, þá hvarf hann á burt hvert laugardags kveld, þá hætt

var vinnu ; vissi þó enginn hvert hann fór. þeir lögöu lag saman Siguröur,

son bóndans í Snóksdal og Björn. Einu sinni á mjög liðnu sumri lofaöi

Björn Siguröi meö ser aö fara; haföi Siguröur beðið hann mjög og marg-

klifað á því; varö Siguröur glaöur af því. l>eir geingu tveir upp á hálsinn,

er liggur milli Snóksdals og Hamraenda. þá þeir komu á miðjan háls-

inn, geingur Björn til útnorðurs af götunni, og Siguröur með honum. Nú
varar Björn Sigurð við því, sem hoilum sýndist þ'örf fyrir hann aö varast;

þar á meöal var það, að hann mætti þar viö búast aö hann feingi kvenn-

mann í rúm til sín, þá hann háttaöur væri. „þar liggur þér á,
u segir

Björn, „aö þú snúir þegar að henni
,
og að þú verðir henni aö duglegum

manni til hvílubragöa; en ef þú gjörir ei svo, má það, ef til vill, beggja

líf okkar kosta.
u

Sigurður lofar aö duga vel til þeirra verka; Björn segir: „þar liggur

okkur ekki lítiö á, að þú það endir og látir ei bregðast.
u Nú gánga þeir,

þar til þeir koma aö hól einum. Björn tekur þá upp sprota, og slær á

hólinn; að því búnu lýkst upp hóllinn ; er þá að sjá sem húsdyr á hólnum
og geingur þar út kona, öldruð nokkuö, að Sigurði sýndist. Björn heilsar

henni vingjarnlega; hún tekur þá í hönd Birni, og leiðir hann með sér

í hólinn. Eptir þaö kemur úugur kvennmaður út, og tekur í hönð á Sig-

I. G
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uröi, og leiöir hami með sér í hólinn, og lætur haim setjast viö eitt borð

hjá Birni. Síöan var matur á borö borinn, steiktur silúngur og brauð,

fear var og grjónagrautur. l»eir fá sér nú niat; einatt er Björn aö tala

við þær, einkum hina eldri, og þá máltíð er enduö, er Birni til sængur

íylgt. En þá hann er háttaöur, stígnr sú hin eldri konan í sæng hjá

honum; leggjast þau svo ruður, og faðmar Bjórn hana eptir vana sínum.

Wi vísar hin ýngri Siguröi til hvílu, og þjónar honnm til sængur
; því næst

afklæöir hún sig, og stígur upp í rúmiö hjá honum, og leggst niöur. Bregður

Siguröur þá af ráðum Björns, og snýr sér frá henni, þar eö hann var þá

numinn frá að hafa samræði við hana; heldur kom ótti og kvíði í stað

girndarinnar til þess, aö snerta hana til feeirra verka. Eigi kemur hsnni

þetta vel, að Sigurður snýr frá henni, og urðu því umskipti á blíðu hennar.

Hún stendur upp reiö mjög; íinnst þá Sigurði, sem húsiö eöa hóllinn skjálfi,

og var þá Björn þegar á fætur kominn, og leitaði sátta og friöar sér og

Siguröi. Gekk svo leingi nætur óeyrð í hólnum , en komust þó lifandi á

burt. þá þeir voru út komnir, ávítaði Björn Sigurö harölega, aö hann

braut af hans ráöum
,
og aö mikil hamíngja hefði það verið, aö þeir hefði

koniizt óskemdir á burt; enda sagöist Björn hafa gjört sitt hiö bezta, er

hann hefði getaö, að stilla reiði heirra, og kvaöst hann ei leingri né hættu-

legri nótt lifaö hafa. l>eir fóru svo heim í Snóksdal, og létu ei á bera.

Siguröur sagöi, aö Björn heí'ði sér sagt, aö hann heföi getaö í sátt komizt

aptur viö þær huldukonurnar , þótt bágt heföi það viljað veita. Sigurður

beiddi eigi Björn optar að lofa sér að fara með honum í hólinn. Frá

|>essu hafði Siguröur sjállúr sagt, en hann var aö sögn manna einginn

skjalari. En Björn var alþektur fyrir hólagaungur, og aö hafa samræði

við huldufólk, eöa álfkonur.

Frá Eyólíl og álfkonu. (Eptir Gísla Konrá^sson.) Gunnlaugur prestur

þorstein^soíi, er annájinn reit, bjó aö Ytra-Vallholti í Vallhólmi norður.

Saung hann tíðir á Víðimýri og Flugumýri yfir 06 ár.
1 I'rcstur var

^inrænlegur og haldinn margfróður ; hvarf hann laungum, einkum á nóttum,

og var því trúaö, aö hann dveldi |>á með álfum. Sá úngur maður var á

vist með presti, er Eyólfur hét, allmann-va^nlegur, og l»ókti gott mannsefni,

og var presti vel til hans. l>aö var opt, að Eyólfur baö prest aö lofa sér

með honum í leyniferðir þær, er prestur fór. Prestur var alltregur, og

kvað ei víst, að honum yrði til hainíngju. Eyólfur vildi ei paö heyra, og

sókti á þvl fastara. Leiddist presti nauö hans og hét honum förinni meö

þeirn kostum, aö hanii breytti aö öllu eptir sér, og gætti þess vandlega

aö bregða út af því aungvu. Hét Eyólfur þyí. Síöan fór Eyólfur með

pregiti frain til Skiphóla við Vindheima-melM, og er þeir komu |->ar, opnaðist

1. Eptir „Prestatali" Gunnlangs |)órÖarsonar á Skuggabjörgum var séra Gunnlaugur

þorsteinsson prestur aó I'
,

lugumýri og Hotstööum frá 1630— 1G78, eða í 48 ár.
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hóllinn fyrir þeim. Komu þeir þar í herbergi fagurt; voru bar fyrir tvær

konur, önnur við aldur, en þó hin errilegasta, og væn álitum, hifl var

mær ein fögur, gjafvaxta aö sjá. Fagnaöi eldri konan presti báöum höndum;

en báöum var þeiin presti vist borin hin bezta
,

og að öllu fariö sem

hæversklegast. Síöan voru tvær rekkjur búnar, og steig þar prestur og

eldri konan í aöra. Hin ýngri afklæcfdi sig alt að nærfötum, þá hún hafði

þjónað þeim presti til sængur, steig upp í aðra rekkjuna, og spyr, ef

Eyólfur vill hvíla þar hjá ser. Hann þagði viö; baö hún hann þá blíölega

og tók hönd hans. Eyólfur svarar þá heldur stygglega: „Eg stel eingu,

þó eg stanöi hérna.u Reiddist hún þá og mælti : ,,Vertu þá héöan af

aldrei óstelandi.
u Prestur mælti: „Nokkra bót muntu þó vilja viö leggja?"

Hún svarar: „Vera má það fyrir þín orð, prestur, og sakir móður minnar,

og læt eg þaö um mælt, að eingin snara haldi honum. u En prestur vítti

Eyólf um óhlýðni sína og heitrof. Fór hann þegar úr hólnum um nóttina

og héim í Vallholt. — Er þáð sagt, aö l>egar t.ók Eyólfur að stela og

strjúka; varð hann þá opt tekinn og átti að heingja; en eingin snara hélt

lionum, og sögöu menn, aö jafnan sæu menn bláklædda konu skera á

snöruna. það er enn sagt fráEyólfi, að Pá Húnvetníngar ætluðu að heingja

hann á Svarthamri viö Blöndu, að enn síitnaði snaran, og slapp hann þárj

en náðist laungu síðar. Átti þá aö heingja hann út við Blönduós. Fói*

þá sem fyrri, að snaran slitnaöi; við það varpaði Eyólfur ser til sunds á

ána, aö foröa sér. Er þá sagt, aö maðúr einn kastaöi steini á eþtir

honum ; kom hann í höfuöið, og varö þkð Eyólíi aö bana.

IlauÖhÖÍ'ÖÍ. (Saga ]»essi er tekin eins og hún er alrnennt sögb á Su6uriiesjnm í

Gullbríngusýslu, par sem aöalatriði hennar á aö hafá gjörssi) Einu sinni fóru menn

nokkrir af Suöurnesjum út í Geirfuglasker til að veiöa géirfu^l: En er

þeir íetluöu burtu aptur úr skerinu, vantaöi éiiíft manninu. Var hans leitað

um skeriö, en fannst ekki. Sneru lagsmeun lians heim aptur viö svo

búiö. Ari seiuna fóru Nesjamenn en í skerin til fuglaveiða. Fundu þeir

|>á manninn. Var hann þar á gángi í skerhm, og liinn kátasti. þeir tóku

viö honum vel
,
og |»óktust hann úr hielju heimt hafa. All'ar höfðu hyllt

manninn og haldið honum hjá Sér um veturinn og farið vel jneð hann.

Höfðu álfarnlr viljaö, að hann íMngdíst |>ar hjá sér, en hann hafði eigi

viljaö baö. Nú var svo komiö, að ein álfkonan gekk með barni hans, og

fékk hann heimfararleyfi úr skerinu méö l>\ í móti, að hann loláöi því, að

hann sæi um aö barniö yröi skírt, begar |>að kæmi til kirkju. Sagöist

móöirin mundi koma ]>ví að HvalsiHisskirkju ; en þáÖ var sóknarkirkja

mannsins. Fór liann nn í land meí Nesjainönnum, og urðti honuin allir

fegnir. Leiö nú svo nokkra stnnd, að ei bar til tíðinda.

Einn sunnudag bar svo við, þegar ménti komu til tíöa að Hvalsnesi,

að þar stóö vagga fyrir utan kirkjudyr, og var úngbarn í vöggunni. Yfir

6*
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vögguni lá ábreiða, fögur mjög og vönduð, ár ókennilegum vefnaði. Ea
ofan á vöggunni lá miði, og voru þar rituö á þessi orð: „Sá sem faðir

er að barni þessu mun sjá um að það verði skírt.u Menn undruðust

atburð þenna, en einginn vildi kannast við faðerni barnsins, eða taka það

að sér. Presturinn fékk grun á manninum, sem vantað hafði heilt ár;

því honum þókti átivist hans og vera í skerinu eigi síöur undarleg en

þetta, og hugði hann vera föður barnsins, eða vita að minnsta kosti eitthvað

til þess. Gekk hann þá að honum og spurði hann að , hvort hann væri

ekki faðir barnsins. Maðurinn brást við þurlega, og sagðist ekki vera

faðir barns þessa, og að sig varöaöi ekkert um, hvaö um það yrði. En í

sama bili og þeir töluðust við kom þar að kona mikil og sköruleg. Hún

var reiöuleg mjög, þreif ábreiöuna af vöggunni, kastaði henni inn í kirk-

judyrnar og mælti: „Ekki skal kirkjan gjalda." Gaf hún þá kirkjunni

ábreiöuna, og hefir hún síöan veriö höfö fyrir altarisklæöi í Hvalsnesskirkju,

og þókt hinn mesti dýrgripur. Síöan veik konan sér að manninum og

sagði: „það mæli eg um og legg eg á, að þú skalt verða að hinu versta

illhveli í sjó og granda mörgum skipum. u Eptir ]>að hvarf bæði konan

og vaggan meö barninu í, og vissi einginn meira um þau. En þess var

til getiö, aö þetta mundi veriö hafa álikonan úr Geiríuglaskeri, og þókti

mega ráöa það af sögu mannsins.

En stuttu eptir að konan var horfin varð maðurinn, sem hún hafði

lagt á, óður og tók á rás. Hljóp hann til sjáfar og fram af hamri þeim,

sem heitir Stakksgnýpa, og er milli Iveflavíkur og Leiru. Breyttist hanu

þá undir eins í hiö versta illhveli, og var kallaöur RauÖhöfði. Hann var

illur mjög og áleitinn. Hann drekkti 19 skipum á milli Akraness og

Seltjarnarness ; því á því svæöi lá hann jafnan. Meðal annara, sem Rauð-

höfði drekkti var sonur prestsins í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd og annar

sonur prestsins í Saurbæ á Kjalarnesi. Lögöu þeir þá saman prestarnir,

því þeir báru illa sonamissinn, og kváöu Rauöhöföa inn allan fjörö þann,

sem liggur á milli Saurbæjanna, og sem síöan hefir veriö kallaöur Hval-

íjöröur, og upp í vatn þaö á Botnsheiði, sem síðan er kallaö Hvalvatn.

Varö þá landskjálfti mikill þar í kríng, og þess vegna eru hæöirnar við

Hvalvatn kallaöar Skjálfandahæöir. þaö bafa menn til sannindamerkis um
atburö þenna, aö hjá vatninu haía til skamms tíma sézt hvalbein, og heldur

stórkostleg. En eingum hefir síöan orðið mein að Rauðhöíöa.

RauÖhöfði. (Eptir sögn gamals BorgÆröíngs, sem leingi haföi veriö sjómaöur í

Keflavík, og ^ekti vel til á Hvalíjaröarströnd.) I forilöld Var það mjög tíðkað á

Suöurnesjum, að fara út í Geirfuglasker til að sækja þángaö bæði fugl og

egg. þóktu þær feröir jafnan hættulegar, og varð aö sæta til þeirra góðu

veðrí ; i>ví bæði eru skerin lángt undan landi, og svo er lfka mjög brim-

samt viö i>au. Einu sinni sein optar fór skip eitt út í Geirfuglasker
;
geymdu
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sumir skips, en sumir fóru upp í skerin eptir eggjum. Okyrði þá sjóinn

fljótt, svo þeir urðu að fara burtu fyrr en þeir hefðu viljað. Komust eggja-

tökumennirnir með illan leik upp í skipið, allir nema einn. Hann kom sein-

astur ofan úr skerinu; því hann hafði farið leingst, og hugsað, að ekki

mundi liggja svo mikið á. Hann var sonur og fyrirvinna ekkju nokkurrar,

sem bjó á Melabergi í Hvalsnesssókn, og var hinn ötulastí maður, og á

bezta aldri.
1 þegar nú maðurinn kom niður að skipinu, þá var hafrótið

orðið svo fjarskalegt við skerið, aö honum varð ekki náö út í skipið, hversu

mjög, sem þar var leitað lags við. Urðu skipverjar að fara burtu við svo

búið, og töldu þeir manninn af með öllu, nema hans yrði bráðlega vitjað.

Héldu þeir svo í lancl, og sögðu hvar komiö var, og átti nú að fara í

skerin og vitja mannsins, hve nær sem þar gæfist færi á. En eptir þetta

varð aldrei framar komizt út í skerin um sumarið fyrir brimi og stórviðrum.

Var þá hætt með öllu að hugsa til manns þessa framar, eða leiða sér í

hug, að hann mundi nokkurn tíma sjást lifandi framar.

Nú leið og beið þángað til sumarið eptir. þá fóru Nesjamenn á skipi

út í Geirfuglasker, eins og þeir voru vanir. þegar eggjatökumennirnir

komu upp í skerið, urðu þeir hissa, þegar þeir sáu þar mann á gángi, þar

sem þeir áttu sér hér eingra manna von. Maðurinn gekk til þeirra, og

þektu þeir þar Melabergsmanninn, sem eptir hafði oröið sumarið áður í

skerinu. Gekk það öldúngis yfir þá, og þóktust sjá, aö þetta væri ekki

einleikið. Forvitnaði þá nú heldur en ekki, að vita, hvernig á þessu öllu

stæði. En maöurinn sagði þeim óljóst frá því, sem þeir spurðu, en í

skerinu sagðist hann alt af bafa verið, og hefði þar ekki væst um sig.

Samt bað hann þá, aö flytja sig í Iand, og gjörðu þeir það fúslega. Var

Melabergsmaðurinn hinn glaðasti, en þó fremur fátalaður. þegar í land

kom, varö þar hinn mesti fagnaðarfundur, og þókti öllum þessi atburður

allur undrum gegna, og einga íílögga grein vildi maðurinn gjöra um veru

sína í skerinu.

Nú leiö enn og beiö, og var hætt að tala um nýlundu þessa. En
seint um sumarið, einn góðan veöurdag þegar messað var á Hvalsnesi varð

sá atburður, sem alla kynjaöi á. Við kirkjuna var íjöldi fólks, og þar á

meðal Mekbergsmaðurinn. En þegar fólkiö koin úít* úr kirkjunni stóð

nppbúin vagga við kirkjudyrnar, og lá úngbarn í vöggunni. Ofan á vögg-

unni lá dýrindisábreiða, sem einginn þekti hvað í var. A þetta varö öllum

starsýnt mjög, og einginn leiddi sig að vögguni, eða barninu, og einginn

lézt þar vita nein deili á. Nú kemur prestur út úr kirkjunni; sér hann
v°gguna og barnið, og furðar á þessu öllu ekki síður en aðra. Spyr hann
Þa, hvort viti nokkur deili á vöggunni og barninu, eða hver með það hafi

komið, eða hvort nokkur vilji, aö hann skíri barnið. En einginn Iézt vita

1- Sumir nefna manninn Helga.
1. A^rir: inn í kirkjuna, og láta allan atburöinu fara fram fyrir messu.
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neitt um þetta, og einginn hóktist hirða uni, að hann skírði barnið. En
af því presti þókti allur atburöur með Melabergsinanninn kynlegur, spuröi

hann hann ítarlegar um alt hetta, eu aðra, en maðurinn brást þurlega við,

og sagðist ekkert vita um vögguna né barniö, enda skipti liann sér öld-

úngis ekkert um hvorugt. En í því bili, sem maðurinn sagöi þetta, stóö

þar kvennmaöur hjá þeim, fríð sýnum og faunguleg, en æöi svipmikil. Hún

Þreif ábreiöuna af vöggunni, snaraði henni inn í kjrkjuna, ogsegir: „Ekki

skal kirkjan gjalda." Síðan víkur húu sér aö Melabergsmanninum, og segir

viö hann mjög reiðulega: „En hú skalt verða aö hinu versta (argasta) ill-

hveli í sjó." — Greip hún þá vögguna með barninu, og hvarf nieö alt-

saman, og sást ekki síöan. — Presturinn tók ábreiöuna og lét gjöra úr

henni altarisklæöi handa kirkjunni, og hefir haö veriö þar til skamins tíma,

og þókt hin mesta gersemi.

Nú víkur sögunni til Melabergsmannsins. Honum brá svo viö orð

hinnar ókunnugu konu, aö hann tók undir eins á rás frá kirkjunni, og

heim til sín. Ekki stóð hann þar við, heldur æddi sem vitstola norður-

eptir, þángað til hann kom fram á Hólmsberg sem er fyrir vestan Keflavífa,

en berg það er fram við sjó, býsna hátt, og þverhnýpt, þegar hann kom
fram á bergsbrúnina, staldraöi hann viö. Varö hann þá allt í einu svo

stór og þrútinn, að bergið sprakk undir fótum honum, og líljóp fram klettur

mikill úr hamrinum. Stakkst maðurinn þar fram af í sjóiníi, og varð í

sama augnabragði að feikilega stórum hvalfiski, mcð rauðan haus; hví

maðurinn haföi haft rauða húfu, eða héttu, á höíðinu, hegar hann brást í

hvalrfíkið. Af þessu var hann síðan kallaður Rauðliöföi. En kletturinn,

sem fram hljóp með hann í sjóinn stenclur enn fram í sjónuni austarlega

undir Keíiavíkurbergi, og er kallaður Stakkur.

það er sumra manna sögn, að nú hafi þaö komið upp á Melabergi,

eptir móður mannsins , að hann heföi sagzt hafa dvaliö um veturinn í

skerinu 1
í álfabæ einum í góðu yfirlæti, Hefðu þar allir verið sér vel,

011 |)ó hefði haim ekki getáð fest Þar yndi. Fyrst þegar hann heföi oröiö

eptir af lagsmönnum sínum í skerinu, hefði hann geingiö um skeriö í eins

konar örvýlnan, og veriö að hugsa uin, að steypa sér í sjóinn, og drekkja

scr, til að stytta hörmúngar sínar. En |>á sagði hann að tii síu heíöi

komið stúlka, fríð og fallég, og boðið sér veturvist, og sagt, að hún væri

ein af álfaíólki því, sem ætti heima í Geirfuglaskeri. þetta þá haun, eii

vegna óyndis fékk hann heimfararleyfi suínárið eptir. i>á sagöi hann, að

áliástúikau hefói sagzt gftnga meö barni lians, og skyldi hann ínuiia sig

um, aö láta skíra það, ef hún kæmi því til kirkju, þar seín hann væri

viöstaddur , en ef hainn gjörði það ekki , inundi hann gjálda |>ess grimmi-

lega. Sumir segja, að inaðurihn hafi sagt móður sinni frá þessu einhvern

1. Skeriö var síöan kallaö Helgaskcr.
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tíma einslega um sumarið; sumir segja að hann faafi gjört það itni leiö og

hann gekk nm á Melabergi frá kirkjunni seinast, en súmir segja, að hann

bafi sagt það einhverjum trúnaðarmanni sínum öðrum. En ekki er þess

getið, hvérs vegna haníi brá út af skipun álfkonunnar með barnsskírnina.

En nú víkur aptur söguimi til Rauðhöföa. Hann tók sér aðsetur á

Faxatióa, og grandaöi þar mönnum og skipum, svo eingum var óhætt á

sjó niilli Reykjaness og Akraness. Var það fjarskinn alltir, sem hann

gjörði ílt af sér í skipskööum og manntjóni, eri einginn gat aö gjört, eða

stökt óvætti þessum burtu
,

og áttu margir um sárt að binda af hans

völdum, þó ekki séu þeir nafngreindir neinir, sem hann drap, eða tölu hafi

verið á þá komið. Upp á síðkastið íór hann að halda til á firðinum milli

Akraness og Kjalarness. og er sá tjörður þvf síöan kallaður Hvalfjörður.

Þá bjó .gainall préstur í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd; hann var blindur,

én þó ern aö ööru leyti. Hann átti tvo syni og eina dóttur. Voru

systkini þessi öll upp komin, begar hér var komið sögunni, og hin eftii-

legústu, og ann faöir heirra heini mjög. Prestur var forn í skapi, og

vissi jafu lángt nefi sínu. Synir hans reru opt út á fjörðinn á báti til

hskjar. En einu sinni urðu |>eir fyrir Rauðhöfða, og drekti hann þcim

báðum. Presturinn, faöir þeirra
,

heyrði aö synir sínir væru drukknaöir,

og svo af hvers völduni. Féllst honum mikið um sonamissinn. Litlu síðar

einn góðan veöurdag biður liann dóttur sína, aö koma og leiða sig niður

að firðinum, sení er þaðan ekki alllángt frá bænum. Hún gjörir svo, eú

prestur tekur sér staf í hönd. Staulast hann nú meö tilhjálp dóttur sinnar

ofan aá sjónum, og setttr stáfihn fram uiidán sér út í flæðarmálið, og styðst

svo fram á hann. Spyr hann þá dóttur sína hvernig sjórinn líti út. Hún
segir hann vera spegilfagran og sléttan. Að lítilli stundu liðinni spyr karl

aptur, hvernig sjórinn líti út. Stúlkan segir, að utan fjörðinn sjái liún

koma kolsvarta rák, líkt og stórfiskavaður ösli inn fjörðinn. Og þegar hún

sagði rák þessa komna nærri á móts viö þau, biöur prestur hana leiða sig

inn með fjörunni, og gjörir hún |>að. Var röstin jafnati á nióts við þau,

og gekk |>að unz komið var inn í fjarðarbotn. En þegar grynna fór, sá

«túlkan, að röstin stóð af ákafiega stórum lival, sem synti beint inn cptir

firðinuni , cins og hann væri rekinn eða teymdur. þegar fjörðinn þraut,

og þar kom að, sem Botnsá kemur í hann, bað klerkurinn dóttur síöi, aö

leiða sig upp með ánni aö vestanveröu. Hún gjöröi það, og staulaðist

karliuu upp fjallshlíðina með ánni, en hvalurihn öslaði einatt hér Uín bil

jafn íraint þeiiij upp eptir ánni sjálfri, og var honum það l>ó örðugfc löjög,

sökum vatnsleysis. En hegar inn kom í gljúfrið, sem áin rennur um fram

af Botnsheiði, þá urðu i>reyngslin svo mikil, að allt skalf við, þegar hval-

urinn ruddist áfram, en |>egar hann fór upp fossinn, hristist jörðin iim-

hverlis, eins og í mesta jarðskjálfta. Af því dregur fossinu nafn, og heitir

öíðan Glymur, og hæðirnar fyrir otán Glym eru síðan kallaðar Skjáliánda-
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hæðir. En ekki hætti prestur, fyrr en hann kom hvalnum alla leið upp í

vatn það, sem Botnsá kemur úr, og síðan er kallað Hvalvatn. Fell eitt

er hjá vatninu, og dregur það einnig nafn af atburði þessum. og er kallað

Hvalfell. þegar Rauðhöfði kom í vatnið, sprakk hann af áreynslunni að

komast upp þángað, og hefir síðan ekki orðið vart viö hann, en fundizt

hafa hvalbein mjög stórkostleg við vatnið, og þykir það vera sögu þessari

til sannindamerkis. — En þegar prestur var búinn að koma hvalnum fyrir

í vatninu, staulaðist hann heim aptur með dóttur sinni, og þökkuöu honum
allir vel fyrir viðvikið.

Faxi. (Eptir handriti Guðmundar í Gegnishólum.) J>að er sagt, að í fornöld

hafi Suðurnesjamenn mjög tíökað fuglaveiðar í Geirfuglaskerjum, en þángað

verður ekki farið, nema í stiltasta veðri á sumardag; því svo er ílt við í

skerinu. þar er sjaldan eöa aldrei clauöur sjór. Einu sinni þegar þángað

var farið bar svo við, að einn af skipverjum komst ekki upp í skipið er

það lagöi frá skerinu, og varð svo eptir uppi í því. Skipverjar þóktust

l>ar mundu hafa séð hans síöasta , en gátu ei að gjört vegna brims
,

og

héldu svo til lands. Líður nú þángað til sumarið eptir. þá kom skip út

í skerið. Kemur þá maöurinn niður aö skipinu og var hinn kátasti.

Skipverjar urðu mjög hissa er þeir fundu hann og spurðu hvar hann hefði

verið um veturinn og hvernig honum hefði liðiö. Hann sagöist hafa verið

|>ar í góðu geingi á bæ einum og heföi þar ekki verið manna, nema stúlka

ein. Sagði hann að liún hefði sagt , aö hún geingi með barni hans
,

og

mundi hún senda honum það, ef þaö fæddist lifandi. Skyldi hann þá láta

skíra barnið, því ella mundi hann hafa ílt af fundi þeirra. Skipverjar fóru

nú í land með manninn, og þókti ölluiii undur, að hann var ekki dauöur.

Maður þcssi átti kirkjusókn aö Hvalsnesi. Svo .bar við nokkru síðar, að

þá er enduð var messa stóð barnsvagga fyrir utan kirkjudyrnar
,
og vissi

einginn hvernig á henni stóð. Barn lá í vöggunni. og voru öll vögguklæði

mjög vönduð. þetta sáu allir, sem út geingu úr kirkjunni. þegar prestur

kom þar að, spyr hann hvort nokkur biöji sig aö skíra barn þetta, en

einginn tók undir. Hvarf þá vaggan, en dúki einum var snarað til prestsins

frá vöggunni. Dúkurinn þókti svo fagur og vandaður að hann var hafður

þar fyrir altarisklæöi, og Þókti það sóma sér vel. En er maðurinn, sem

áöur sat í skerinu var kominn heiin frá kirkjunni , varð hann óður
,

og

steypti sér í sjóinn. Varð hann þá að hrosshveli og kölluöu menn hann

Faxa. Af honum dregur Faxaflói nafn; því þar var hann leingi og þókti

mjög skæður róðrarmönnum. Lá hann fyrir skipum og grandaði; hlutu

margir tjón af því. Einu sinni glcypti, eða braut , Faxi bát, sem á voru

tveir bræður úngir og efnilogir. Faðir þeirra kunni margt, og réð hann

það af, að hann fór einn á bát og reri út á flóann, þar sem Faxi lá.

Rak hann þá Faxa norður yfir fjörðinn, og upp á þurt land, og svo norður



i vatn það , sem síðan heitir Hvalvatn. þar skildi með þeim
,

og hefir

emginn orðið var við Faxa síðan, en einhvern tíma fundust hvalbein við

vatnið.

r 9

Alfkona íævir barn sitt til skírnar. (Eptir handriti Olafs Sveinssonar

í Purkey.) þegar Gísli, forfaðir séra Eyólfs Gíslasonar á Múla í Saurbæ

var i Haga á Barðarströnd, bar svo við sunnudag nokkurn, þegar embættað

var þar, að barnsrugga var borin í kirkjuna, þótt þeir sæust ekki, er báru.

Kvennmaður fylgði vuggunni, og sáu hana allir. Kvennmaður þessi geingur

þángað, sem Gísli bóndi var, og tekur hún svo til orða við hann: „Eg
lysi þig, Gísli, svo sannan föður að þessu barni, sem í ruggunni er, sem
eg er móðir þess." Gísli þverneitar því, að hann sé faðir barns þessa.

Kvennmaður þessi sýnir sig nú reiðuglega og segir, að hann skuli þess

gjalda, að hann hafi því neitað, að hann væri faðir barnsins, og að það

þess vegna hefði ei skírn hlotið; „í tíunda lið frá þér,
u segir hún, „skal

mæða jafnan að höndum bera afkomendum þínum; en þó vil eg leggja

það til, að betur skal úrrekjast fyrir þeim, en útlítur, og ætlun manna

er.u Hún grípur þá til áklæðis, er lá ofan á ruggunni og kastar því inn

í kórinn; hverfur hún síðan á burt, og er ruggan burtu gripin. — Úr

ábreiöu þessari var gjörður hökull, og var hann gefinn kirkjunni á Brjáns-

læk og er hann kallaður álfa-hökull.

þegar foreldrar séra Eyólfs voru á Brjánslæk og séra Eyólfur var

4 vetra gamall, tók hann svo harður verkur eða tak, að ei sást annað

ljósara fyrir, en að sá verkur mundi leiða hann til grafar, og var þá alt

reynt, sem mönnum kom til hugar til þess að lina verkinn og tjáði þó

ekkert. Móðir hans hafði gott vit á lækníngum og hafði margur gott af

ráðum hennar, og þegar hún var búin aö reyna alt, sem henni til hugar

kom, skipaði hún að sækja út í kirkju hinn svokallaða álfa-hökul. Var

það gjört, og þegar komið var með hann, vafði hún honum um barnið,

þar sem takið lá í því; brá þá svo við, að verkinn linaði og tókst hann

með Öllu í burtu.

þetta er satt, en hvort hökullinn hefir haft þá náttúru frá álfum. eða

batastundin veriö komin þá frá guði, það veit eg ekki.

AH'akóngurinn í Solcy. (Eptir Jóu Bjarnason í Breifcuvík í Múlasýslu.)

|>að var eitt sumar, sem optar, að menn lágu til vers í Seley á Reyðar-

firði. þá bar það til, þegar nienn fluttu skreiðina í land, aö mikið varð

eptir af skreið Hólmaprcstsins í verskálanum. Gekk þá í ótíð, svo að

skreiðinni varð ekki náð, fyrr en um haustið, því þá kom gott sjóveður.

Var þá farið að sækja hana; fóru menn svo að bera úr skálanum ofan til

skips. Kváðu þá skipverjar gaman að gánga á utanverða eyuna, og vita,

ef nokkuð hcfði borið þar að landi. Bauðst þá einn til að fara, ámeðan

hinir bæru ofan skreiðina. Hann fór svo, en hinir bera til skips. En alt
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í einu ýfist sjórinn svo, að feeir íá naumast komið skreiðinni á skipið.

Fóru allir út á skip, og bíða eptir marininum, og þegar hann kom, var

oröið ófært, að ná honum á skip fyrir brimi, kölluðu þeir þá til hans og

sögðu, aö hann yrði að bíða, og skyldu þeir sækja hann daginn eptir, ef

fært yrði. Sáu þeir fyrir beztu að forða lífi sínu, og héldu til lands, en

hann stóð eptir bjargarlaus. Gekk þá í mollu-drífu. Geingur þá maðurinn

í ráðleysu heim í skálann, og var þar, þartil kvöld var komið. Fer hann

þá að örvínglast og hugsar, aö sér sé nær að taka af sér lífið, en svelta

þar í hel , og hljóp út úr skálanum. Sér hann þá glaða stjörnu; þá

hugsar hann, að hetta muni ei vera himinstjarna í kafþykku veðrinu, og

virðist honum, þegar hann fer að gæta sín, það vera líkast ljósi í glugga.

Hleypur hann þá litla stund, þartil hann er kominn undir hús, sem voru

svo skrautleg, aö þau líktust kóngs-höll. Heyrir hann þá, aö sagt er

inni: ,,Já, stúlkur, ekki nema aumíngjamaðurinn, sem varð eptir á eyunni

í dag, er kominn hér undir húsin; farið og sækiö hann, því eg vil ekki,

að hann deyi fyrir dyrum mínum." Aö vörmu spori kemur til hans stúlka,

leiöir hann inn og segir, að hann skuli kasta af sér snjó-klæöunum. Hann
gjörir svo. Síöan leiöir hún hann upp afarháan stíga, og inn í fagurt

berbergi, alt sett gulli og gímsteinum. þar sá hann konur margar og

bar ein lángt af hinum. Hann kvaddi þær kurteislega, en þær taka vel

kveöju hans. þá stendur hin fagra mey upp, og leiðir hann inn í lítið,

en fagurt herbergi, og setti þár fyrir hann vín og vistir, og gekk síðan

burt. Ei er getið um, hvar honum var vísaö til rúms um kvölöiö. Leið

svo af nóttin, en um morgáninn kemur hún til hans, og kvaðst hún ei

mega vera þar hjá hönum til skemtunar, en fær honum alt, er honum

mátti skemtun í vera. Leið svo veturinn til jóla. Á jólanóttina kemur

hin fagra mær til hans, og segir viö hann, aö, ef honum finnist, aö hún

haíi gjört honum nokkuð gott, þá skuli hann veita sér eina bæn, sem

hann megi ekki neita sér um , en hún sé sú , að á morgun yrði haldinn

dans, og þá léti faöir sinn kallá sig út, til aö horfa á leikinn. Skyldi

hann þá ekki hafa neina forvitni né horfa út, því hann gæti fcingið sér

nóg til skemtunar inni. Hann lofar henni, aö hann skuli uin ekkert for-

vitnast. Jöladagsmorguninn kemur hún til hans meö vín og vistir og alt

er til skemtunar mátti vera, kveöur hann og geingur burt; cn að lítilli

stundu liðinni heyrði hann saung og hljóðíæraslátt. Hann hugsar með

sér, hvaða ógnar gleði þetta muni vera, og það inurii sér óhætt, að líta

snöggvast út, þvf það þurfi einginn að sjá. Fer hann þá að klifrast, svo

hann sæi dansinn. Lítur hann þá út, og sér mikinn nninnatiokk, sem er

aö dansa og leika á allskonar hljóðfæri. En í miðri mannþyrpíngunni

sér hann sitja konúnglegan mann með kórónu á höíöi sér, og sinn kvenn-

mann til hvorrar handar honum. Virðist honum , að I>að muni vera

drottníng kóngs og dóttir; hana þekti hann. þorir hann nú ekki leingur
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aö horfa út og fer frá glugganum. Gekk dansinn til kvölds. En þegar

hún kom inn til hans um kvöldið, var hún þeigjandaleg fremur venju; en

segir við hann, að illa hafi hann ent það, sem hanii lofaði sér, að horfa

ekki út, en svo muni hún hafa getað til séö, að faðir sinn hafi ekki séö

það í þetta sinn. Líður svo fram að nýári, að ekkert bar til tíðinda.

A nýársnótt kom hún til hans, og segir við hann, að á morgun fari hún

nieð föður sínum að horfa á dansinn, og skuli hann þá reynast sér trúrri,

en uni jólin, með að hafa einga forvitni. Lofar hann því til halds og

trausts, að hann skuli nú ekki horfa út. Ber hún þá til hans mat og vín

og margs konar skemtun, og fór síðan burt. En er moi'gnaði, heyrði

hann enn meiri glaum og gleði úti, en um jólin. Segir hann þá við

sjálfan sig, að ekki skuli hann nú horfa út, því það sé hið sama og um
jólin, og líður svo lángt fram á dag, aö hann situr kyr. Fer þá forvitnin

að kvelja hann, aó vita ekki um þá miklu gleöi, og lítur hann út og sér,

að dansinn er miklu skemtilegri, en hið fyrra sinn, því margir giæsilegir

riddarar leika fyrir kóngi og drottníngu. Kippir hann sér þá frá glugg-

anum, en þaö sá hann, að einginn leit upp í gluggan til hans, og leiö

svo til kvölds. En er hún kom inn um kvöldiö, var hún mjög stygg og

átaldi hann fyrir það, að hann hefói svikið sig. I>ó spilti þetta ekkert

milli þeirra; því hún var honum jafngóð eptir seni áöur. Líöur svo

veturinn til páska. A laugardaginn fyrir páska keinur hún til hans, og

lætur vel aö honuin, og biður hann nú aö vera ekki forvitiun á morgun,

Þó honuni tíunist mikið um gleðina, |>ví ef faðir sinn veröi þess var, aö

hún haíi þar karlinann hjá ser, þá liggi líf sitt viö. A páskadags-morguninn

kemur hún til hans, og færöi honuni alt, er hann heföi getaö kosiö, kveður

hann og geingur burt. Kemur þá upp glaumur, sem fyrr. Líður svo

fram eptir deginum; fer honum þá að leiöast einveran, og geingur hann

burt úr hcrbergi sítíú og í næsta herbergi, því hann helt, að hún mundi

ei verða vör við, þó hann liti ]>ar út. Lítur hann þá snöggvast út, o^

^>ér hið sania og um nýáriö. því næst fór hann inn í hcrbergi sitt, þar

til hún koni inn um kvöldiö. Var hún |>á stygg viö hann, og segir, aö

hann haii svikið sig í dag, sem fyrri, en ekki viti liún, hvort faðir sinn

hafi orðið nokkuð áskynja um hann, en styggari hafi hann vcriö viö sig,

en vant hafi verið, ,,og ekki ætlaði eg,
t;

segir hún, .,að l>ú niundir reynast

mér eins illa, og |>ú hefir gjört, og mun svo flerra á eptir fara Jyrir þéri^

Leið svo fram til suniarnuila. A vetrardagskvöldið síöasta kom hún til

hans^ og segir við hann, að það sé suinardagurinn fyrsti á morgun, og |>á

konii nienn úr landi að sækja hann, og skuli hann fara snennna til skálans;

en eiimai' bónar ætli hún að biðja hann, ef honuin hyki iiokkuö til konia,

íið hún hafi haldið í honuin lífinu í vetur , en [>að sé , að gángast við

barninu, sem hún gángi með eptir hann; Því hað standi á líti sínu, ef

hún geti ekki feðraö þaö, |>á láti faðir sinn drepa sig. En eí hún gæti
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feðraÖ barnið, t»á mundi hann ekki drepa sig, og hún beiðist ekki annars

af honum, ef hann reynist sér trúr í þéssú. Hann lofar henni því, og

segir, að sér skuli aldrei verða það, að gángast ekki við því; því að sér

sé það útlátalaust, þegar hann þurfi ekki að hafa meira fyrir því. Kveöur

hann hana þá, og þakkar henni fyrir allar velgjörðir við sig um veturinn,

og býr sig árdegis á stað morguninn eptir, og er hann er ei lángt kominn,

fer hann að líta aptur til hallarinnar, og sér hann þá ekki annað en uröir

og steina suður á eyunni; fer hann þá til skálans. Veður var blítt og

sjóveður gott, og er ei lángt liðið á daginn, er hann sér skip koma frá

landi. En þegar skipverjar komu að eyunni, geingur hann á móti þeim.

En þegar þeir sjá hann, verða þeir hræddir, því hann var mjög feitur og

digur, og héldu þeir, að hann væri apturgeinginn; þvi þeir gjörðu ráð

fyrir, að hann hefði eflaust dáið um veturinn, og þorði einginn að tala til

hans, auk heldur að koma á land til hans. J>ó varð það um síöir, að

formaðurinn fór á land, og spyr, hvort hann sé lifandi maður eða aptur-

gánga, eða sá hinn sami, sem hafi orðið eptir í eyunni um haustið. Hann

kvaðst vera sami maður og í haust, þegar Þeir heföu skilið sig eptir.

Hinn sagðist ekki skilja í því, hvernig hann heföi lifað þar svo leingi

matarlaus. Eyarmaðurinn sagöi, að þaunglarnir í Seley mundu ekki vera

kostverri, en vatnsgrautur inni á Hólmum. Ekki vildi hann segja þeim

neitt meira; fór hann þá á skip til þeirra og reru þeir svo inn aðHólmum.

Flesta furöaði á því, aö sjá hann lifandi aptur kominn, og var hann spurður

að því á marga vegu, hvernig hann hefði lifaö um veturinn, en einginn

fékk meira hjá honum, en þeir úti í eyunni. Aö áliðnu sumri var það

einn sunnudag, að veður var gott, og margt fólk kom til kirkju, og ætlaði

vinnumaður að vera í kirkju um daginn. En þegar presturinn er kominn

í kirkjuna og svo allur söfnuðurinn, vita menn ei fyrri til, en barnsvagga

er komin inn að altarinu, og var gullsaumaður hökull breiddur yfir barnið,

en cinginn sást maðurinn, nema menn sáu, að fögur kvennmannshönd var

á vöggustokknum ; allir urðu hissa, og horfir hver á annan, en prestur

tekur til máls og segir, aö barn þetta vilji fá skírn, og sé sjálfsagt einhver

í kirkjunni við það riöinn
,

og ýtir því helzt , aö vinnumanni sínum ,
og

segist halda, að hann hafi skilið þetta eptir í Seley í vor; en vinnumaður

afsalaði sér því. Prestur kvaðst þá vilja skíra það undir hans nafni , en

vinnumaður þverneitaði, og sagöist ekkert vilja hafa meö það. En prestur

sagði, að hann hefði ekki lifað í eyunni , nema hann hefði notið manna-

hjálpar; en vinnumaður kvaöst aldrei við barninu gángast og bannaði presti

að skíra það undir sínu nafni. Var þá vöggunni kipt burt og hvarf hún

samstundis
, og í því kom upp grátur mikill

,
og heyrðu menn hann fara

út úr kirkjunni. Fór þá prestur út á eptir og menn með honum. Heyrðu

menn þá grátinn og ekkann líöa ofan til sjávar. en á kirkjugaröinum lá

hökullinn og var hann brúkaður á Hólmum leingi eptir það. Alla undraði
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þetta, en þó féll prestinum mest um atburð þenna. En seinna kom fásinna

á vinnumanninn. Prestur spurði hann, hvað til þess kæmi, en hann sagði

t>á upp alla söguna, og l>aö hefði verið kóngur og dóttir hans, er hann

dvaldi hjá um veturinn, og iðraði sig þess alla daga, að hann heföi ekki

geingizt við barninu. Eptir þetta varð vinnuinaöur aldrei samur alla æfi,

og lýkur hér svo sögunni af huldufólkskónginum í Seleynni.

Sagan af Ljúflínga-Árna, eða Álfa-Árna. 1 þaö bar til í Seley 2

á Reyðarfirði austur, að þar voru sjómenn til íiskiveiða. þeir áttu þar

sjóbúð og lögðu sig um kvöldið til svefns í henni; og um morguninn er

þeir lágu sofandi, vakti einn þeirra sem Árni hét, og gat með eingu móti

sofið; lá hann þannig, að hann hafði höfuðið á sængurstokkinn, og horfói

út í dyrnar. Hann sér þá að kvennmaður geingur tvisvar sinnum kríngum

dyrnar. Síðan kemur hún inn, geingur að Arna og heilsar honum með

kossi. Hann gefur lítinn gaum að henni, og heldur hana komna af landi

ofan; en eigi þekti hann hana. Síðan tala þau nokkur orð saman, og

geingur hún við það út aptur, en hann sofnar. Einginn maður varð hennar

var annar en Árni. Nokkrum tíma síðar bar svo við einn sunnudags-

morgun, að hann gekk út, þvi þeir verða það að gjöra, til þess að vita,

hvort nokkurt útlent skip sæist, sökum þess að þar hefir opt borið viö,

að þesskonar skip hafa glezt viö róðrarbáta
;
og í þetta skipti átti Árni aö

fara út. Hann geingur upp á hæð eina, og staldrar þar viö, heyrist honum

þá eigi all-lángt frá sér hríngt klukkum einni eða fleirum; hann geingur

á hljóðiö, og hættir það smásaman, og staldrar hann þá við stundar korn,

og heyrir nú aöra hríngingu; hann geingur þá aptur á hljóðiö, og finnst

honum hann sé farinn aö nálgast þaö; stendur nú við, uns hann heyrir

hina 3. hríngingu. þá geingur hann enn á hljóöiö, og kemur hann loks

aö kirkjudyrum og reisuglegum bæ, þar sem honum og öörum hafði áöur

sýnzt klettar einnir. í kirkjunni sér hann fólk margt og prest í messu-

skrúöa. Sömu sálma heyrði hann súngna þar, sem vor á meðal; stígur

prestur í stólinn, eins og vandi er til þá áður haföi verið hríngt um Credo,

og lagði út af hinum vanalega texta. Og að endaðri bænagjörð, stígur

hann úr stólnum, og sýngur: „Heiörum guð föður himnum á.
u Siðan er

margt fólk til altaris. En á meðan útdeilingin stendur yfir, er súngin

Jesú minning og endist ekki til ; er hún þá aptur byrjuö og súngin meiri

partur hennar; og að svo búnu lýsir prestur blessan yfir söfnuðinn. Alt

fór þar reglulega fram, en allra seinast var súngið: „þú hefir sigrað synd

1. Saga pessi er og ýmist kölluö Árnakjal eöa Árnaskjal; kún cr tekin hór
eptir handriti söra Páls Jónssonar á Völlum í Svarfaöardal

,
og samauborin viö 5 önnur

handrit.

2. þannig 3 handr. ; 1 handr. S a u ö a e y um og 2 handr. Vestinainiaeyum. Hand-
ritin verða nák\'a'inar tiltekin á eptir tiögunni.



94 ALFAR.

og deyð.
u1 A meðan alt þetta fór írain, beið Arni fyrir utan dyrnar; en

aldrei fór hann inn í kirkjuna. Síðan keniur presturinn út og söfnuðurinn

á eptir honum
;
og er fólkið þakkar presti kenninguna gjörir Arni eins, og

tekur í hönd presti, og tók hann því góðlátlegá; en æði mikilfeinglegur

var hann í augum Arna, og var hann að sja nokkuð við aldur. Hann

geingur þegar inn í bæinn. Níi smátínist fólkiö út úr kirkjunni og kemur

þá út meðal annara kona ein öldruð, en mjög höföíngleg, og fylgdi henni

eptir dáfríð júngfrú, mjög vel búin og kurteisleg; og hefur Árni sagt, að

hún hefði borið af öllúm þeim, er hann heföi séð aö andlitsprýöi og góöu

yfirliti. Árni þekti hana, að hún var hin sama stúlka, er kom til hans

í búðina. Hún víkur að Árna kunnuglega og heilsar honum með kossi,

tekur í hönd hans, og biður hann koma með sér í bæinn. Árni er tregur

til þess; geingur hún þá inn og kemur að vörmu spori út aptur með

messuvín í glasi, og biður hann drekka. Hann þáði það. Síðan nauðgar

hún honum inn í bæ með sér; koma þau í stofu mjög skrautlega prýdda;

situr presturinn þar við borð og kona hans. Stúlkan lætur Árna setjast

þar og sezt síöan sjálf. Nú var matur borinn á borð: söltsúpa, fornt kjöt,

grjónagrautur og brauð, og neyttu þau öll þar af, er við borð sátu, prestur,

kona hans, stúlkan og Árni. Matur var þar yfirfljótanlegur framborinn.

Eiflgihn yrti orði á Árna, nema júngfrúin; og er máltíö var úti, leiöir

hún Árna út, fylgir honum á veg, og biður hann mjög að koma þángað

optar og eiga sig; segir hún honum að faðir sinn sé prestur 2
[yfir öllum

eyununr' og sæmilega ríkur að fé, en hún sé einbirni. Árni þverneitar

því, að hann vildi fara til hennar. Hún segist vita, hvaö honuni þyki að:

„þú ert hræddur um," segir hún, „aö viö munum djöflar vera, og trúum

eigi á guö, en komdu til mín, og skal eg sýna þér trúarbrögö okkar;

en líki þér l>au þá eigi, skaltu mega héill að öllu héðan komast, en eg

spái því, að þér muni vel líka, er þú hefir séð þau. u Miklu fleiri um-

tölur haföi faún fyrir honum. Nú skilja þau viö þetta í I>aö sinni; enhún

kemur til hans optar, og áínálgaf jafnan hið sama. Tvisvar var hann við

kirkju á eyunni og kvaðst hann í hvert skipti hafa séð hana í kirkjunni og

jafnan hafi hún leitt sig til borös eptir messu, og heföi j»ar alt fariö fram,

eins og áður er getiö um, en stúlkan fylgt sér úr garöi, gefiö sér brenni-

vín og beðiö sig jafnan að fara til sín. Eitt sinri spurði hann hana að nafni,

og kvaöst hún Björg heita; en faöir sinn Finnur. Síðan fer Árni úr

eyunum, er sá tími var úti er vant var að vera þar til útróðra, og ætíð

er, áður en nótt dimmir; því sagt er að eigi sé þar friðsamt um svartnætti

iiélt Árni þá, að hann mundi nú meö öllu sloppinn við eptirsókn Bjargar,

er hann var kominn heim til föður síns. En eigi hefir hann leingi veriö

1. þaö er 13. versiö úr 19. sálmi í Pasðíusálmunum.

2. Aðrir: prófastur.

3. þannig 4 handrit; 1 hefir; yfir eyunni, og annað : yfir Öllum eyuni.
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heima, áður en Björg kemur til 'hans einn dag og heilsar honum mjög

vingjarnlega og segir: „Nú máttu sjá, hvað kæran eg hefi þig; t>ví að

faðir minn hafði brauða skipti við prest þann, er hér var, og flutti sig

burt úr eyunum, svo eg skyldi vera nær t>ér; getur þú nú séö á tæssu,

hve miklu eg má ráöa hjá föður mínum; komdu því með mér, og farðu

burtu, ef þér eigi líkar alt hjá mér," Hann taldist undan með öllu móti.

>,Sit þú litla stund hjá mér,u segir hún þá. Hann gjörir svo, og skilja

Þau eptir þaö. Einginn sá hana, er hún kom til hans nema sjálfur hann.

Fer nú svo fram leingi, að hann situr hjá henni stundarkorn á degi

hverjum. þá var t>að eitt sinn, aö hann biöur föður sinn að láta sig í

burtu í mannaskiptum ; en faðir hans vildi |>að eigi, og kvaðst eigi mega
missa hann frá slætti, því hann haföi' eigi fleira manna, en Árna og kaupa-

mann einn. Einn dag er þeir báöir voru aö slá í túninu, sjá þeir báðir

hvar Björg kemur gánganði; segir þá Árni við kaupamanninn , í skopi:

„Hún mun vilja finna þig, sú arna." „Fjarri fer því,
u segir hann, ,,heldur

mun hún vilja finna þig.
u

I þessu kemur stúlkan til Arna, og meðan hún

heilsar honum hverfur hún hinum manninum. fcá sér áíni á henni nokkurn

reiðisvip; en óðar er hún tók hann tali, verður hún mjög blíð við hann.

Eigi er hægt að telja, hve opt hún kom til hans, en opt var þaö þrisvar

á dag. Eptir sláttinn býzt kaupamaðurinn burtu
,
og lá leið hans yfir

fjall eitt mjög hátt, þar sem mælt var að tröll áður fyrri hefði valdið

reymleika. Árni býðst til að fylgja honum, og ríöa þeir svo upp á fjallið,
r >

skildu síðan, og hverfur Arni aptur. I einum stað, par sem leið lá gegnum

þreingsli nokkur, verður fyrir honum skessa, og sér hann nú þann kost

beztan , að ríða sem örðugast fram hjá henni ; en íneðan hann gjörir svo,

stundi hún við
,

og kvaðst Árni hafa tekiö t>að sem fyrirboða fyrir ógæfu

þeirri, er fyrir hann lá. þegar hann kemur niður af fjallinu, kemurBjörg

í móti honum; sitja þau þá nokkra stund saman, og skilja með blíöu.

Einn laugardagsmorgun um haustiö snemma býzt Árni til aö leita að fé,

og ætlar að koma heim aptur hið fyrsta; veröur honum óleitarsamt og

iinnur féð eigi, fyrr en eptir lánga mæöu og er l>á kvöld komiö. Hann

geingur þá heiin, og rekur féð hart á undan sér; liafði hann lítiö prik í

hendi. En er hann á skaml; að túninu kemur Björg til liaus, heilsar

honurn blíölega og biöur hann sitja litla stund lijá sér. Hann neitar |>ví

harölega og er styggur við hana, l>ví hann þykist féð ofseint fundiö hafa ;

vill hann nú frá henni íára. Hún biöur hann ]>xí betur að setjast niður

litla stund, en hann ansar henni eingu. „Eg verð I>á að taka til minna

ráða,u segir hún, geingur að Árna og tekur hann í fáng sér, og ber hann,

sem barn væri, og það þótt Árni sé talinn með stærri mönnum. Hann
getur með eingu móti losað sig úr fángi hennar, en lætur hana hafa sem

ínest fyrii% Hún ber hann lángan veg þar til hann hyggur hana þegar

komna heim til sín. Hann brýzt nú um, sem mest hann má, en hún
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mæðist, svo hann losnar úr fángi hennar, og leggur með stafnum á lær

henni, og veitir henni mikiö högg. Hún geingur þá hölt frá honum og

stundi viö þúngt; talar síöan til hans þessum oröum, þar sem hann stóö

í moldarflagi einu: „þú skalt eigi fet komast úr flagi þessu, meöan eg

tala viö þig nokkur orö. þú skalt svo veikur veröa , aö einginn skal

þekkja né læknaö geta veikleika þinn. Ef nokkur reynir til þess, skal

þér æ vesna. Reyni nokkur kunnáttumaður aö lækna þig, skal þér óseg-

janlega vesna. Lifðu nú við þetta og mun þér ei betur líka, en þó þú

hefóir veriö hjá mér og átt mig. u Árni leitaðist við á meðan hún mælti

•þetta, aö losa sig burtu úr flaginu, en gat ekki; því magnleysi gagntók

hann. Skildu þau svo í það sinn. Hann fer síðan heim með féð og er

dapur í bragði og máttlítill; hann geingur til rúms síns, en neytir einkis

matar, og mjög lítið sefur hann um nóttina; því undarlegur veikleiki sókti

á hann, en eigi gat hann sagt, hvað að sér geingi. Sunnudagsmorguninn

eptir fór hann meö veikuin burðum á fætur, og reið til kirkju ; átti hann

sæti undir prédikunarstól að ofanverðu. Um hinn fyrri hluta prédikunar-

innar vissi hann eigi af sér, en er hann vitkaðist, sá hann blóðtjörn mikla,

er upp úr honum hafði komið ; komst hann svo nauðuglega heim aptur.

Menn spuröu nú um orsök til veikleika hans, en hann vildi hana eingum

segja. Einhverja nótt kemur til hans prestur sá, er hann haföi séö á

eyunni og mælti: „það fór illa, að þú hlauzt ílt af mínum, enda var það

eigi minn vilji, hvernig dóttir míu sókti eptir þér, og vil eg því hjálpa

þer, ef eg get. Heíir þú nokkuð glas hjá þér?" „Nei,u segir Árni; „en

eg á það í útihúsi í kistu.
u

Prestur biður hann að fá sér lyklana. Árni

gjörir svo, og að því búnu kemur presturinn aptur, færir honum lykla

hans, og segir honum, að glasið sé fult í kistu hans og skuli hann drekka

alt úr því að morgni, er hann komi á fætur. Um morguninn dregstArni

á fætur, og gætir í kistu sína; finnur glasið íúlt meö eitthvaö hvitt og

þunt sem vín væri, og efar sig nú, hvort hann eigi aö þora að drekka

úr því, og er honum kemur til hugar, að hann sé dauður hvort heldur

sé, setur hann glasið á munn sér og tæmir. Hann hressist þegar nokkuð,

og getur soi'nað, og verður hann því feginn. Eptir þetta keinur íaðir
9

hans honum, þótt Arna væri nauðugt, til kunnáttumanns nokkurs þar í

sókninni. En óöar en hann er þángað kominn, hefir hann hvorki frið né

ró; geingur ávalt blóö upp úr honum, og fer svo um tíina, aö hann er

þar og vesnar honum meir og rneir. það bar til einhverju sinni, aö Árni

er aö reykja tóbakspípu, og hefir dregist út fyrir dyrnar, hann missir þá

ráöið, svo hann veit eigi, hvað um sig líður. Fólk saknar hans, og fer

að leita hans; finnst hann loks morguninn eptir lángt frá bænum, liggur

hann á grúfu, og hafði blóð mikiö geingið upp úr honum, en pípa hans

lá í brotum við hlíö hans. þvínæst var hann íærður til næsta bæar, þar

sem lögréttumaöur nokkur bjó. Árni biður þar gistingar um nokkurn tíma,
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en því var neitað í alla staði. Lögréttumaðurinn gefur Árna brennivín,

svo hann hressist nokkuö; en í því leiö yfir Arna eptir vana, og litlu síöar

tekur blóö aö renna upp úr honum, svo aö öllum stóö ótti af. Lögréttu-

maðurinn kvaðst eigi geta lofað honum þar að vera, sökum þess sér ofbyði

veikleiki hans. Nú raknar Árni við og sér, hvar hinn gamli vinur sinn,

presturinn, kemur, og segir hann við Árna: „Biö þú aö lofa þér að vera

hér, en far eigi til kunnáttumannsins aptur.'
4 „Eg baö um það,u segir

Árni; „en fékk eigii" „Bidclu um það aptur," segir prestur; „eg skal

sjá til meö þér, aö þú fáir það.
u Árni reynir þá til í annað sinn, og fær

jáyrði. Einginn sá prestinn, nema Árni. En er hann haföi verið þar um
tíma, kemur presturinn til hans og mælti: „þegar þú færð stóru köstin,

skaltu biðja konu lögréttumannsins að halda aö brjósti þér, og muntu hafa

hægð á meðan.u Árni gjörir svo, og haföi léttir af þessu; en eigi komst

konan ætiö til aö vera hjá honum. Einn morgun liggur hann, sem optar,

í sænginni og er þá meö bezta bragði
;

sjá þá allir, að kona kemur að

rúminu, er hann liggur í, og talar hún til hans þannig: „Ekki skal þér

af þessu batna.u Síðan geingur hún út. Arni þekti þar hina fornu vin-
r

konu sína, Björgu. En er hún gekk út, varö Arni svo aumur, að menn

hugðu það veröa hans síðasta. Daginn eptir kemur presturinn til hans og

segir: „Ervitt geingur mér að hjálpa þér, Árni.
u Hann fær honum bók

og bannar honum aö láta nokkurn mann sjá, og segir honum aö hafa

hana á brjósti sér. Árni gjörir svo og hefir á meðan nokkra hægð. Einn

dag sefur hann, og liggur bókin hjá honum. Bóndi tók þá bókina og les

í henni; var eigi annaö í henni, en bænir nokkrar og fáeinir ókendis stafir.
V

Arni vaknar í þessu og heimtar bókina og fær hann hana. Skömmu síðar

kemur presturinn til Árna, og segir: „Illa geymdirðu bókina, Árni.u Síðan

tekur hann hana, sker úr henni 2 blöö, og segir Árna, að geyma þau

undir höfði þér, og gæta þess, að einginn sjái. Síöan hverfur hann brott.

Daginn eptir sefurÁrni; sjá þá allir, að Björg kemur upp á pallinn, seilist

eptir blööunum, og fer meö þau fram í eldhús og kastar í logann. Árni

vaknaöi, er hún fór ofan, og fær þá ógurlegt kast, svo blóö flýtur alt í

kríngum hann. Skömmu þar eptir kemur prestur til hans, og segir: „llla

geymdir þú blööin; láttu nú leita í öskunni, og mun eitthvaö finnast af

þeim. u Hann gjörir svo, og fundust stafirnir, en hitt alt var brunnið;

geymir Árni þeirra betur síöan. Einn dag er hann liggur í rúmi sínu og

er meö glaöasta bragði, kemur Björg aö húsdyrunum ogsegir: „Ekki skal

þér þaö aö liði veröa, þó faöir minn vilji hjálpa þér.u Árni svarar: „Eg
vildi, aö guð léti þig reyna annað eins, áöur en þú deyrð; bið eg þess

eigi af hatri, heldur til þess þú sjálf megir vita, hvað eg hefi að bera

þinna vegna.u „þetta skaltu nú fyrst bera,u segir hún; „þú hefir bakaö
þér það sjálfur; og eigi skal faðir minn geta hjálpað þér.

u
í þessu bili

kemur presturinn, og fer hann inn fyrir hana í húsið og segir : „Fyrst þú
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ferð svo illmarinlega aö þessu, þá skaltu nú gæta að sjálfri þér, og skulu

umtölur þínar ekkert mein gjöra honum." Hún geingur þá út, og sér

Árni hana eigi síöan. Presturinn staldrar nokkra stund við hjá Árna, og

upp frá því fer honum aö létta, svo hann kemst á fætur. Gjörir hann þá

boö eptir prófastinum, er var prestur hans, aö hann taki sig til sakramentis.

Hann fer nú til kirkjunnar mjög veikburöa ; það var á pálmasunnudag, og

hittir prófasturinn hann, og kveöst eigi þora aö taka viö honum meö ööru

fólki, þar eö hann kynni aö veröa ófær, en sagöist mundi gjöra þaö eptir

messu. Aö liöinni messu, fer fólk af stað, en prestur kallar Árna inn í

kórinn, og kveöst eigi veita honum sakramenti, ncma hann segi sér eina

spurníngu. Árni játar því, ef hann geti. „Hvort er þaö góöur andi, eða

vondur, sem kemur til þín í prestslíki," segir prófastur? ,,Af góöum rökum

er hann mér til hjálpar sendur," segir Árni. „]?að er djöfullinn,
u segir

prófastur. í þessu sér Árni, aö fornvinur sinn, presturinn, kemur og sezt

í horniö fyrir innan Arna og minnir hann á, hvaö svara skuli, svo

prófastur hefir nóg aö gjöra. Seinast segir prófastur, aö hann eigi vilji

taka viö honum, meðan hann stæöi á því, aö þessi prestur væri af góöum

rökum, og kvaöst skyldi fyrirbjóöa öllum prestum í sínu umdæmi aö

veita honum aflausn. Árni kvaöst mundi fá það hjá öörum presti, þótt

hann leyföi eigi. Svo gekk faöir Bjargar út. Prófastur og Árni skilja

stuttlega, og fer Árni heim. Morguniim eptir, áöur en i'ullbjart er orðið,
9

kemur maöur á gluggann uppi yfir Arna; er sá sendur frá prófasti, og

segist hann nú vilja veita honum sakramenti, hvort heldur skyldi vera á

nóttu eöa degi. Árni spyr, hvaöa umbreytíng hafi oröiö á svo stuttan

tíma; en þaö kvaöst maöurinn eigi vita, nen ekki mun prófasti hafa oröiö

svefnsamt í nótt; og skaltu láta hann vita af, er þú vilt." Árni játar

því, og á skírdag gjörir hann prófasti boð að koma og þjónusta sig. Hann

kemur þegar. Árni spyr, hver umbreytíng hafi orðið á fyrirætlun hans,

er hann svo skjótt og ótilkvaddur breytti henni. Prófastur svarar: „Eg

hafði einga ró um nóttina, eptir að við töluðum saman í kirkjunni, fyrir

því aö presturinn þinn kom til mín, svo að eg varð þrisvar að fara á

fætur um nóttina; eg talaði eigi eitt orð, |>ar sem hann talaöi tíu, enda

skal eg aldrei meir kalla hann djöful." Síðan veitti prófastur Arna aflausn,

og tók honum nú stórum að batna. Einu sinni sem optar kom prest-

urinn til Árna, og segir viö hann: ,,Eg get meö eingu móti gjört þig heilan

veikinda þinna, nema þú i'eröist héðan að Breiöabólstað í Fljótshlíð, og

meðtakir sakramenti af prestinum þar, séra Haldóri Pálssyni; 1 því þar

er kaleikur, sem álíaíólk hetír gefiö kirkjunni, og er svartur blettur á

botninum á honum. Af honum verður þú vínið að drekka, og þá mun þér

batna aö i'ullu; skaltu nú fá þér seöil hjá prófastinum, og skrifaöu bréf

1. Hann var presfpr á Ih'oið.nhólsta^ frá 1728 til 174!)
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Sýslumanni Víum , sem ætlar aö feröast til alþíngis í sumar , biddu hann
aö láta þig vita, hvenær hann ríður á þíng, og fylgstu suöur með honum. u

Síöan fer Árni að íinna prófast, biður hann um prestsseðil sinn, og segir

honum fyrirætlan sína. þá svarar prófastur: „H Það hafi góður andi

verið, er áður hjálpaði þér, þá er þetta djöfull og mun hann ætla að drepa

á leiðinni, þar eð þú ert svo lasburða, að þú kemst varla bæa á milli."

Samt sem áður fær Árni seðilinn. En um nóttina eptir kemur presturinn

ttl Árna og segir: „Illa gjörir prófastur, aö hann kallar oss djöfla, og

^un guð einhvern tíma á einhvern hátt sýna honum, að hann lýgur, en

H, Árni, skalt fara af stað, t>ví Víum er þegar kominn á leið, og heíir

eigi látið Þig vita; hlýt eg að fylgja þér á veg, þótt eg eigi örðugt með
fcaö, til þess þú komist af staö.

u Um morguninn fer Árni af stað, hittir

Víum og fer með honum að Odda, og jafnvel upp á þíng, og kemur loks

að Breiðabólstaö ,
og meðtekur þá sakramenti af kaleik þeim, er prestur

haíði sagt honum frá
,
og mælt er um að einginn viti , hvaðan sé. Varð

hann nú skjótt alheill, fer austur aptur og finnur vin sinn, prestinn. Hann
segir honum þá þau tíöindi, að Björg sé önduð, og hefði hún, þegar hann

meðtók sakramentið á Breiðabólstað, tekið sótt ógurlcga þúnga, legið í

viku, og haft varla frið til aö ákalla guö um hjálp og líkn.

Nú segir Árni, aö prestur sé búinn aö missa fyrri konu sína og hafi

átt aðra, og sé fluttur til eyanna, þar sem hann áður var; segist hann

opt koma þar í eyuna, sjá húsin og kirkjuna, og vera þar við kirkju.

En það er frá prófastinum að segja, að hann hrepti það mótlæti að dóttir

hans ein lagðist í svo undarlega sótt að einginn gat liösint henni.

Eittsinn baö Árni prestinn að sýna sér biblíu álfa. Prestur lét þaö

eptir honum, og virtist honum sú bíblía vera aö öllu eins og hin íslenska

bíblían. En það að álfar eru fráskildir öðrum mönnum á að vera komið

af því, er nú skal greina. Eigi lángt frá bústað Adams og Evu eptir fallið,

rann vatn nokkurt, og var Eva þar eitt sinn að þvo börnum sínum sem

þá voru mörg orðin. En er hún átti aðeins eptir að þvo tveimur eða

þremur, kallaði guð til hennar ; en hún varð hrædd og hcldur þeim börn-

unuin, sem þvcgin voru, hjá sér, en skilur hin óþvegnu eptir. þá sagði

guÖ til heiinar: „Attu ckki flciri börn en þetta?u En hún neitaði því fyrir

hræðslu sakir. þá sagði guð: „þáö sem á aö vera hulið fyrir guði, skal

og vcra huliö fyrir mönnum." Síöan hvurfu hin óþvegnu börn Evu, svo

hún sá þau aldrci meir. Ekki urðu þau mörg alt til syndaflóðsins

;

meðan á því stófc, voru þau í helli einum, og lét guð sjálfur fyrir dyrnar.

Síðan hefir kynslóð þessi mjög fjölgað. Fólk þetta hefir hið sama lögmál,

seni vér; það trúir á endurlausnarann og heilagan anda, alt eins og vér.

Arni vildi fá bíblíu þeirra til kaups, en fékk eigi. Hann segir, að prófastur

þessi sé bezti vin sinn, og gjöri sér margt gott. þaö aö Árni var veikur

með undarlegum hætti, vissu þeir, sem nálægt honum voru, og einginn

7*
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þóktist slíkan veikleika séð haia; stundum sáu menn og Björgu koma til

hans, en prestinn niargsinnis. En hitt kunnum vér eigi að segja, hver

það var í raun og veru, sem til hans kom, og héldu margir það vera

fjandann. Arni sagðist vilja koma öðrum í kunníngskap við prest þenna,

og kvað hann vera mann góðmannlegan
,
hægan og ljúfan, en væri þá

orðinn aldraður. Og endast svo saga þessi. 1

lma álfastúlka. (Eptir handriti Jóns Sigurössonar í NjarÖvík í Múlasýslu.)

Jón hét maður Guðmu^dsson og bjó á Berunesi í Reyðarfirði í tíð Jóns

sýslumanns þorlákssonar. Af honum geingu margar sögur eptir hans daga;

því hann þókti fjölfróöur og flæktur viö fjölkýnngi, eins og margir á þeirri

tíð. Ekki veit eg ætt hans né afspreingi. Jón ólst upp á Berunesi, og

þá hann var svo þroskaður, fylgdi hann fé. Eitt sinn er þess getið, að

hann sat yfir ám í botnum nokkrum í fjallinu, upp af bænum. Kom þá

til hans úng stúlka, og lét mjög vel að honum. Hann spurði hana að
9

nafni. En hún kvaðst Ima heita, en faðir sinn og móðir ættu bygð þar

í fjallinu. Hún var undur vingjarnleg við Jón, og sagði honum frá híbýla-

háttum íöður síns. Eitt með öðru sagöi hún, aö faöir sinn ætti bók, sem

á væri margskonar fræði merkileg, og læra mætti margt af, og eitt með

ööru þaö, að sá yrði kraptaskáld, sem læsi hana, og kæmi fátt óvart. Jón

spurði hana, hvort hún gæti ekki útvegað sér bókina. Hún sagði sér væri

það því nær ómögulegt; því faöir sinn geymdi hana svo vandlega. Jón

lagði fast að henni að útvega sér hana lítinn tíma að láni. Hún kvaðst

mundu flest tilvinna, ef hún gæti náð ástum hans; vildi hún því reyna

að ná bókinni, en, ef faðir sinn kæmist að því, riði það líkast á lífi sínu.

Var hún svo hjá Jóni, þángað til hann rak iéð heim um kveldið. En
daginn eptir kom hún með bókina, og baö hann vera sér trúan; því hún

kvaðst vitja bókarinnar að hálíum mánuði liðnum. Jón hét góðu um það,
r

og lét í öllu líklega við hana. Ima kom í ákveðinn tíma, og bað hann

um bókina og sagði, aö líf sitt og hans lægi viö, ef þetta kæmist upp um
sig. En Jón kvaöst ekki geta mist bókarinnar, og mundi hann aldrei

sleppa henni. Ima lagöi hönd um háls honum og bað hann grátandi, að

svíkja sig ekki í réttum trygðuni. En hann sagði þaÖ hjálpaöi hvorki bón

né beiöni, hann slepti ekki bókinni. Hún sagöi: „Illa gjörir þú þetta,

1 Um aldur ^essa atburöar fara handritin ^essum oröum: 1. handr. Bjarnar Guö-

mundssonar í þórormstímgu : „á ný skrifaÖ 1858: ^etta er fyrir nokkrum árum, her um
29 eöa 30, og svo lyktar £etta Arnahjal, eptír háns sjálfs munni skriíáö 1752; en nú

endaÖ aö Sellátrum 1768 af Jóni Arngrímssyni.a 2. handr. sera Páls: „Frásogn af

tilburöi nokkrum er skeði í Múlasýsiu 1741." 3. haiulr. sðra Finns þorsteinssonar : „Saga

þessi er tilfallin áriö 1743." 4. handr. (mitt), sem heíir veriö skrifaö í JúnimánuÖi 1824:

„þetta er nú fyrir 80 árum skjeö." 6. handr. (mitt): „þetta er skeö hér um fyrir 29 eða

30 árum, og svo likur Arnahjal eptir sjálfs hans munni. Skrifaö 1792.u 6. handritiö

tiltekur alls ekki tímann, ^ . (t i MtCt^K ) .
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þar sem líf mitt liggur við; samt get eg ekki breytt við þig eins og þú

hefir tilunnið, svo ann eg þér mikiö.u Skildi hún svo viö hann hrygg og

reið. Heita þar síöan ímubotnar, er þau fundust. Eptir þetta nokkru

fyrir jól um veturinn dreymdi Jón eina nótt að maöur kom til hans, kastaöi

á hann kveðju sinni og sagöist kominn að vara hann við háska þeim, sem

yfir honum vofði. fcað ætti að vitja til hans bókarinnar, sem Ima hefði

léð honum, á jólanóttina, því nú væri komið upp hið sanna. „Faðir hennar

ætlar að drepa þig; viö veröum fjögur; karl kerlíng Ima og eg. Eg vara

þig við þessu af því mér er leitt lífið. Eg var mennskur að kyni, en var

numinn burt af álfum þessum. Nær miðri nótt á jólanóttina mun verða

geingið í bæ þinn. þú skalt sitja uppi á palli, og hafa hjá þér sveðju

mikla, og undir eins og þú heyrir komið við baðstofuhurðina, skaltu bregða

við og fara ofan í uppgaunguna, og drepa þann, sem undan fer og svo

hvern af öðrum. Eg mun lítið hafa mig frammi en hlífa þér sem eg get

við atlögum hinna. þér mun auönast aö bera af þeim. En eg mun hjara

eptir særður mjög. En mundii mig um það, að stytta eymdarstundir mínar.

því eg vil ekki leingur lifa. þegar þú heflr drepiö þau, skaltu draga þau

út úr bæ þínum og brenna og veröa búinn að þessu fyrir dag." Eptir

þetta hvarf maðurinn honum. En Jón vaknaði. Alt gekk þetta eptir, sem

honum var sagt fyrir í draumnum. Fólk fór áít til kirkju á jólanóttina,

svo Jón var einn heima. Hann minnist þessa atburðar í einum mansaung

fyrir rímum sínum, 1 þar sem hann segir:

Vissi það guð, í vanda niikium var eg þá staddur,

er fjórir gjörðu fúllir klækja

furðuljótir aö mér sækja.

Álfkonan hjá Ullarvotnum. (Eptir handriti Ólafs Sveinssonar í Purkey.)

Fyrir austan nálægt Ullarvötnum hurfu menn hér um 4 eða 5, hver eptir

annan, er leituðu að fé upp á fjöll; voru þeir sendir frá fjárbónda einum,

er vantaði allar kindur sínar, er hvergi fundust í bygöinni
,

og fékk því

menn til þess, aö leita þeirra upp um fjöll, en þeir komu eigi aptur, og

ei fundust þeir dauöir. Bóndi átti son, er Sigurður hét; hann bjó sig út

dag einn í góöu veðri, að leita kindanna, og kvaddi foreldra sína; var

þeim það á mótí, aö hann færi, en hann vildi ei annaö en fara
;
þetta var

seint á sumri. Hann fer svo á stað og leitar víða, og finnur hvorki

^ennina né kindurnar; kemur hann nú loks að vötnum stórum; þar sá

hann ullarflekki með vötnunúm og kindur þar um grandana; hann gengur
að kindunum, og hugsar, að þar sé kindur föður síns, og þeirra, er vöntuðu
kindur. I þessu geingur kvennmaður aö honum, og lieilsar honum blíðlega.

Hann tekur kveöjunni, og spyr hana að nafni; hún segir: „Eg heiti Vandráð

1- Hann kvaft rímur og ýniislcgt fleirá.; seb hefi eg riinur hans af Trojumanna bard-
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eöur Valbjörg, og þykir mér gott, Sigurður,u segir hún, „aö þú ert hér

kominn. u Hann segir: „Hvernig getur þú vitað nafn mitt, þar eö eg hefi

aldrei séö þig.u Hún segir: „Eg þekki bæöi þig og fööur þinn, er Andrés

heitir, og ert þú aö leita aö kindum hans, og manna þeirra, er hann hefir

sent aö leita þeirra, og er þér þaö með sanni að segja, að eg hefi valdiö

hvarfi kindanna, og svo líka dauöa mannanna, og slíkan dauöa skalt þú

hljóta, nema þú gjörir minn vilja." SigurÖur segir: „Hver er þá þinn

vilji, og lát mig það heyra.
u Hún mælti: ,,i>að er minn vilji, að þú farir

til mín, og búir með mér.u SigurÖur segir: ,,Vita vil eg, hvaö manna

þú ert, áður en eg játa því, og mátt þú vita, að eg hræðist ei dauða

minn.u Hún mælti: „Eg er álfa kyns, og á eg heima hér nálægt í hól

einum. u Sigurður svarar: „Til þín skal eg fara með ]>ví móti, að eg

megi byggja mér bæ, eins og eg hef vanizt, að búa í." „því skaltu mega

ráða," segir hún. „það er og eitt enn, er eg áskil við þið,
u segir Sigurður,

„að þú sjáir um, að kindur föður míns komizt til hans." „það skal og

vera,u segir hún, „og líka skal hann vita, að þú ert á lífi, og vel haldinn,

þótt ei komir þú til hans. u „það líkar mér vel, u segir Siguröur. „Nú
skaltu með mér koma til híbýla minna, u segir hún. Siguröur geingur nú

með henni, þángaö til þau koma að hól einum stórum
;

sýnist Sigurði, sem

laglegar bæardyr væru á honum, og var tré í kríngum þær; leiðir hún

nú SigurÖ inn þángaö. Sýnist honum þar hús alllagleg, þá inn var komið,

og auðugt yfir að líta. Hún segir: „Eg hefi veriö hér í 2 ár, síðan eg

misti foreldra mína, og hefi cg lítt unaö mér; en ei hefi eg viljað neinn

af mínu kyni til mín taka, og þykist eg nú sæl vera, Sigurður minn, þar

sem þú ert til mín kominn, og mun nú fara, sem faðir minn sagði,

að eg mun kyn mitt auka með mennskum manni. u Er nú Sigurður þar

hjá henni, og þókti honum flcst óviöfeldið. Verður hann þegar hjá henni

að sofa, og jók honum það hinn mesta viðbjóö, en hlaut þó svo aö vera;

svo fór samt um síðir, að hann feldi sig vel viö það.

Morgun einn, þá Andrés, faöir Sigurðar, fór á fætur, sá hann hvar

kindur hans voru í túninu; taldi hann þær, og vantaði enga. Honum
þykir vænt um, og hugsar, að Sigurður sé kominn í bæinn, leitar hans,

en finnur hvergi. þykir bónda þetta undarlegt. Kallar hann síöan menn

til sín, og biður þá að leita Siguröar; þeir fóru nú á staö 20 að leita

hans um fjöll og hálsa, og fundu ekki; sneru síðan aptur við svo búiö.

Féll bónda það svo þúngt, að hann lagöist í rúmið af harmi. Eina nótt

dreymir hann, að honum þókti kona til sín koma, og segja svo við sig:

„Vertu ei hryggur, bóndi; Sigurður sonur þinn lifir, og er ánægður, eins

og hann væri hjá þér, og býr hann meö mér, og kom eg kindum þínum

eptir beiðni hans og vilja til þín.
u Gekk hún svo á burt frá honum.

Hann vaknar síöan, og er hressari; en um morguninn fór hann á fætur,

og sér um eigur sínar, eins og hann hafði áður gjört. Liöu nú 3 ár, að
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6i spyrst til Sigufðar. Um haustið snemma, á hinu 3. ári dreymir bónda,

aö honum þókti Sigurður sonur sinn koma til sín, heilsa ser og segja:

??það vildi eg faðir minn, að þú kæmir til Ullarvatna aðfángadagskvöld

jóla, og að þú feingir með þér prestinn, séra Eirík. þá þið komið þángað,

munu þið sjá bæ minn, og hann standa opinn. þið skuluð gánga í bæinn,

og bið prestinn að standa í gaungunum, og taka á móti konu, er koma
mun úr baðstofu, og sjá svo til, að ei sleppi úr höndum hans, því að þar

liggur mikiö við; en þú skalt gánga í baðstofu og standa á gólfi og guða

har
;
geti þetta ei orðið á þéásu kvöldi, þá veröur þaö ei síöar, og fær þú

þá aldrei séö mig optar." Sigurður fór þá á burt, en bóndi vaknar og

hugsar um drauminn, og ásetur sér aö gjöra þaö, sem Siguröur bað hann

um í svefni; því að draumur þessi muni ekkcrt heilarugl vera, heldur

sönn vitran. Finnur hann nú prestinn séra Eirík
,
og segir honum frá

því, er SigurÖur talaöi við hann í svefninum. Prestur segir, aö þaö muni

satt vera, því aö sig hafi laungum grunaö, að hann væii haldinn hjá

álfum, og segist skuli fara meö bónda, aö hverju sem yrði. fcegar tími

þókti hentugur aö fafa, búa þfeir sig tveir til ferðar, prestur og bóndi, og

fara svo á staö; koina þteir svo að Ullarvötnum aöfángadagskvöld fyrir

jól. þeir sjá bæinn, og stendur haun opinn ; síðan gánga þeir inn, prestur

stendur í gaunguin, en bóndi geiugur í baðstofu. þá bóndi kom í baöstofu,

sá hann son sinn sitja á kistu fyrir frainan ním, cr hann sá konu sitja í;

hún hélt á barni, en Sigurður var aö karra ull
;

rugga var fyrir framan

rúmið, og barn f; Jjós brann á kerti. Bóndi guðar á gólíinu; við það

verður konunni svo bilt, að hún kastar barninu í rúmið, en stekkur yfir

rugguna og ofan, og ætlar út; en þá hún kemur í gaungin, tekurprestur
r

um hana miðja. A hann nóg með að halda henni, en hann var ]>ó haldinn

meir en tveggja maki aö burðum, og þar að auki nóg lesinn í fornfræði.

Koma þeir þá úr baðstofunni, bóndi og sonur hauá mcð ljós; fer nú

prestur höndum um konuna; af því gæfðisb hún; eru þeir þar um nóttina,

og vakir prestur yfir henni; er hún stunclum í ómegin, en þess á milli er

hún að gráta, og biöja prcst aö sleppa sér; en það gjörir hann ekki.

Leiö svo til dags. En þá dagur var korainn , búa þcir sig til feröar;

skilst Siguröur viö bæ sinn; en þeir taka börnin og konuna mcð sér, og

lifandi peníng, er þar var. Er þ&Ö mál manna, aö Siguröur hafi slegiö

huldu yfir bæinn, þá hann skildist vio hann.

Nú heldur það alt leiöar sinnar frá vötnunum , alt þángaö til það

kemur hcim á bæ Andrésar bónda; veður var gott og bjart lopt á meðan

t>að var á ferð þeirri, og túnglsljós, og áðu því hvergi. Var prcstur þar

viku hjá bónda; vildi honum mjög örðugt gánga með konu-kindina
,
og

fyrir bón bónda og Siguröar lét prestur hana meö sér fara, svo að hún
var hjá honum um veturinn. Lagaöist hún mjög þann tíma. Siguröur

og börn hans voru hjá Andrési bónda vel haldin, en lifandi peníng Siguröar
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var komið fyrir um sveitina, það sem faðir hans og prestur gátu ei tekið.

En á liönu vori gaf prestur Sigurð í hjónaband og huldukonu þá, er hann

hafði verið hjá. Unnust þau vel, og bjuggu þar í sveit, þar sem þessi

séra Eiríkur átti yfir að segja; sókti hún kirkju með bónda sínum; en ei

hef eg heyrt, að hún til altaris geingi eða tæki sakramenti, og ei heldur

hvort hún stöðug væri undir messu; hún var góðgjöröasöm kona, svo að

hún var elskuð af fólki , líka var hún siðferöisgóð á heimili
,

og hataði

ósamþykki.

4 börn átti hún með manni sínum, er á legg komust, og munu enn

lifa afkomendur þeirra fyrir austan. Heyrt hefi eg sagt það, að þeirra

börn hafi verið undarlegri en annað fólk, og eg heföi því trúað, þó mér

hefði það sagt verið að séra Sæmundur Hólm á Helgafelli væri þeirrar

ættar ; hann segist og vera kominn af huldufólki , en er dulur á þá ætt

að telja* það hefi eg heyrt, aö prestur hafi skýrt fyrnefnda konu, og veit

eg nú ei fremur hér um.

Álfkona býp með mennskum manni. (Eptir handríti ólafs Sveinssonar

í Purkey.) í „Tidfordriv," riti einu, sem svo er kallað, getur Jón Guðmunds-

son lærði, er var á Vestfjörðum í tíð Brynjólfs biskups, um hulðufólk, sem

fleira, er af má ráða, að hann fulltrúa hefir veriö, að þaÖ fólk til væri, og

kallar það þar hálf kyn vort, er hér byggjum og búum uppi á jarðarhnett-

inum, og meðal annara frásagna setur hann fram eina irásögn um álfa-

konu, er giptist her efra einum vorum kyns manni, og læt eg þá frásögn

hér fyrir sjónir koma.

Hann segir svo: I Fjarðarhorni stærra í Fellskirkjusókn í Kollafirði,

sem eg fyrst kom til búskapar, er var 1601, hafði forðum daga í gömlum

tíðum búið úngur maður með únglíngs kvennsvipt, og svo leingi, að dætur

þeirra tvær voru vel svo vaxnar, hér um 13 eður 14 vetra að aldri.

Sú kona hafði hið mesta afbragð verið í allri umgeingni og góösemi,

sem og ölmusu-gjörðum við fátæka, en viö alla Ijúf og auðmjúk, og eingu

síður kirkjukær en nokkur kristinn hefir verið, utan hún hlaut jafnan út

að gánga um lánga saungva, fórnarupphald og helgan, því hún sagÖi, að

sinum óstyrkva anda ofmiklaðist kraptur þess leyndardóms, sem þar með

fylgdi, og grét það jafnan, að hún mætti ekkert hlutskipti hafa síðar meir

með kristnum mönnum.

þángað komu um síðir 2 ógæfu-strákar og illmenni. Tóku þeir sig

saman um, að verja henni útgaungu úr kirkjunni, þegar hún þurfti; hún

ásókti, en þeir vörðu; hún bað þá með tárum, og fékk ekki. þegar hún

fann, hvað sér leið, snerizt hún til manns síns, og myntist við hann með

tárum, en lagöi hendur á höfuð dætra sinna, sem merki móðurlegrar ástar,

og blessaði þær; sprakk hún síðan, og féll niður sem froöa, en maöurinn

syrgði sig í hel eptir hana, en dæturnar lifðu vel, og juku þar kyn sitt.
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Er það mál manna, aö líkami þessarar konu hafi oröiö sem limpilegastur,

og sem froðu-kennsli, þá er á honum var þreifað.

Álfkona leggst með mennskum manni. (Eptir handriti Ólafs Sveins-

sonar í Purkey.) Árni hét maöur; hann var bóndi í Botni í Helgafellssveit,

skýr maöur og margfróöur. þaö var mál manna, aö hann heföi kunnugur

veriö álfafólki. Hann svaf á sumrum einn úti í skemmu sinni, sem margra

bænda siöur var. þ'að var einn dag um sumariö, aö Árni var ei heima,

og eigi var hans heim von fyrr en daginn eptir. Um kveldið komu þar

feröamenn, er beiddust húsa, og feingu þeir það þegar. Var hinn helzti

þeirra látinn hátta í rúmi Arna í skemmunni. þegar hann var háttaöur

og til svefns lagður, en einginn maður þar inni, kom kvennmaður í skemm-

una, og ætlaöi, aö Árni væri sá, er í rúminu var; sté hún því upp í rúmið,

og fór undir fötin og lagöist niöur. þá hún haföi legið mjög litla stund

stendur hún upp og segir: „Hvort er eigi Árni minn hér?u geingur síðan

út aö óupplokinni huröinni, eins og hún haföi inn komiö. Maöur þessi

talaði eigi neitt við hana; mjúk viðkomu sagði hann hún liefði verið. Maður

þessi sagði, aö hún heföi huldúkona veriö. (Hann var sagöur óskreytinn.)

Einna mest ber á álfum um jólaleytið og nýárið, og virðist fleira

en eitl bera til þess. Bæði er skemtana-tími þeirra mestur um það leyti

ársins, þó einnig finnist dæmi til þess, að þeir haldi bæði til páska og

sumardagsins fyrsta; 1 en um jólin hafa þeir samsæti og veizlur, hljóð-

færaslátt og dansferö ýmist í manna-híbýlum eöa í álfabygðum, og þar að

auki halda þeir fardaga sína um nýárið, 2 og var þá ávalt „nokkuö um
dýrðiru fyrir þeim, og er einkum sagt, að þeir hafi farið á nýársnótt úr

einum stað í annan vistferlum og búferlum. því var sú venja hér leingi

höfð, að konur og húsmæöur létu Ijós loga í hverju horni og hverju hús

á bæ sínum, svo hvergi bæri skugga á alla nóttina. Allar dyr áttu að

standa opnar upp á gátt, og alt að vera sópað og hreint, svo hvergi sæi

sorp né dupt í krok eða kima. Síöan skyldi kona eða húsmóðir sjálf gánga

til og frá um allan bæinn og segja: ,,Veri þeir, sem vera vilja", eða „komi

þeir, sem koma vilja, fari þeir, sem fara vilja, mér og mínum að meinlausu. 3u

Una álfkona. 4 (Eptír sögn gamallar konu úr Rángái-vallasýslu.) Geir er

maöur nefndur. Hann bjó austur undir Eyafjöllum á bæ, sem heitir

Rauðafell, og átti gott bú. Hann var úngur, og áhugamaður mikill. Hann
var þá nýbúinn að missa konu sína, þegar þessi saga gjörðist. f>að var

1. Sjá Álfakó ngurinn í Seley.

2. þó hafa menn sögur af pví, að álfarflytji búferlum endrarnær, sja Flutní ngurinn.

3. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 26. bls.

4. Sbr. Dr. Maurcrs Isl. Volkss. 10—11. bls.
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einu sinni um sumarið um sláttinn, a6 ljá var oröin mikil hjá rakstrar-

konunum; því eptirvinnan var lítil. Sér þá Geir, hvar kona ein kemur í

slægjuna, og fer aö raka ljána. Hún var úngleg, og vel vaxin. Ekki

talaði hún orð við nokkurn mann, en skjótt gekk þá raksturinn, þegar

hún var komin. þókti bónda hún kunna að fara með hrífuna. Burtu

hvarf hún um kvöldið. Daginn epti'r kom hún aptur, og rakaði þann dag

allan. Svona gekk þaö alt sumariö, að konan kom, og rakaði ljána, en

einginn talaði orð við hana, og einginn vissi hvaðan hún kom, eða hvert

hún fór. Seinasta daginn í slættinum gekk bóndi til hennar, heilsaði

henni, og þakkaði henni fyrir vinnuna. Hún tók því vel. fcau töluöu

leingi saman, og svo fór, að bóndi réð hana til sín fyrir bústýru. Síðan

hvarf hún burtu. Morgunin eptir var hún komin heim til Geirs, og hafði

hún ekki meö sér flutníng, nema kistu eina mikla. Kistan var sett inn í

skemmu bónda. Konan tók þá viö ráöskonustörfum
,

og haföi þau um
veturinn. Líkaði bónda við hana prýðilega; því hún var rösk vel og

stjórnsöm. Ekki vildi hún segja bónda hvaðan hún væri komin, en Una

kvaðst hún heita. Aldrei fór hún til kirkju, og ámálgaði þó bóndi það

opt við hana. það var það eina, sem honnm líkaöi ekki viö hana; því

hann var maöur kirkjurækinn. Nú leið svo fram að jólum. þá sóktu

menn aptansaung, og létu einn mann geyma bæarins. Una vildi ekki fara,

og var það mjög á móti skapi bónda. Varð hún þá ein eptir heima, og

segir ekki af henni. Kirkjufólkiö kom aptur um morguninn, og var hún

þá búin að öllu, sem hún átti aö gjöra. Svona dvaldi Una þrjá vetur

hjá bónda, og var hún þá oröin honum mjög kær. Var það það eina, sem

fældi hann frá að eiga hana, aö hún fór aldrei til kirkju, og gramdist

honum þaö mjög. Ýmsar voru getgátur manna um konu þessa, hvaðan

hún væri, en það var almanna rómur, aö einginn væi;i þar jafngóöur

kvennkostur og hún, í þeirri sveit. Líður nú að jólum hinn þriðja vetur,

og veröur Una enn heima. En þegar kirkjufólkiö er skamt á leiö komiö,

veröur vinnumanni bónda snögglega ílt. Hann leggur sig þar niður, og

kvaöst ætla aö vita, hvort ekki liöi af sér ógleöin. Varö hann þar eptir,

en bóndi hélt áfram meö hinu fólkinu; því maöurinn vildi ekki láta þaö

vera aö bíða eptir sér.

þegar vinnumaöurinn sá, aö fólkiö var komiö í hvarf, reis hann á

fætur, og sneri heim aptur til bæarins; því veikina haföi hann gjört sér

upp. Sér hann þá, hvar Una er að sópa allan bæinn og hreinsa, og

keppist mjög við, að ljúka af starfi sínu. Hann leyndi sér, og lét Unu
ekki veröa vara við sig. þegar hún er búin aö öllu, sem gjöra þurfti,

fer hún út í skemmuna, og lýkur upp kistu sinni. þar tekur hún upp

klæði mjög vönduö, og klæðir sig upp á. þóktist hann þá aldrei hafa séð

jafn vænlega konu og fríöa. því % næst tekur Una upp úr kistunni feld

rauöan, og bregður undir hönd sér. Læsir hún þá kistunni, og geingur
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út og læsir skemmuimi í lás. Hleypur hún þá niður völlinn, og vinnu-

ttiaöurinn á eptir. Ekki léttir Una fyr hlaupimum, en hún er komin að

dýi nokkru; þar slær hún út feldinum, og stígur á hann. Vinnumaöurinn

kemst með naumindum upp á eitt hornið á feldinum. Liöu þau þá niður

í jöröina, og var þaö líkast reyk, er þau fóru um. Ekki sáUna manninn,

og svo komust þau á völlu nokkra græna. þá tók Una upp feldinn, og

brá undir hönd sér. þar sér vinnumaðurinn bæ mikinn og reisulegan á

völlunum. þángað fór Una, og hann á eptir. Var þar fjölmenni mikiö,

og kom það út á móti Unu, og tók við henni tveim höndum. Alt var

þar búið til veizlu, og fágað og prýtt. Settust menn þá niöur, og var

niatur á borð borinn. þar koma fram ýmsir réttir og vín, og alt ríkmann-

lega. Vinnumaöurinn gat náö einu síðurifi af hángnu sauöakjöti. Tók

hann það, og geymdi; því jafnfeita síöu hafði hann aldrei fyrr séð. þegar

menn höföu matazt, var tekiö til aö leika ýmsa leiki, og fór þaö alt fram

nieð list mikilli og snild. En þegar leið að degi, sagði Una, að nú mundi

hún verða aö fara; því bráöum kæmi bóndi frá kirkjunni. Kvaddi hún

þá alla með miklum virktum, og rann á braut. Vinnumaðurinn fór á

eptir henni, og komst á feldinn. Liðu þau svo upp aptur um jörðina, og

aö dýinu. Tekur þá Una feldinn, og fer heim. Geingur hún þá í skemm-

una, og læsir klæöi sín og dúkinn niður í kistuna aptur. Síðan geingur

hún í bæinn. Fer þá vinnumaðurinn aptur þángaö, sem hann haföi orðið

eptir um kvöldið, og leggst niður.

Nú kemur bóndi frá kirkjunni, og finnur manninn, og spyr, hvernig

honum liði. Vinnumaður segir, að sér sé að mestu leyti batnað. Geingur

hann svo heim meö bónda. Fagnar Una þeim vel, og er nú sezt að

borðum. Var þar fram borið hángið kjöt, eins og siður er til í sveitinni.

Tekur þá bóndi upp sauðarsíöu mikla, og segir: „Hefir nokkur yöar séð

jafnmikla sauöarsíðu, og þessi er?u „Vera má, aö svo sé,
u segir vinnu-

maöurinn, og tekur fram sauðarrifið, sem hann haföi náð um nóttina, og

sýnir þaö. í>cgar Una sá þaö, skipti hún litum, og hvarf þegjandi burtu,

og hefir ei sézt siðan. Sagöi l>á vinnumaðurinn upp alla sögu um ferðalag

sitt og Unu.

íllfhildur álfkona. (Eptir handríti þorvaróar Ólafssonar.) Einu sinni var

bóndi á bæ; hann bjó noröur við Mývatn. það vatn er svo stórt, aö ekki

er minni vegur utan um það en þíngmannaleið. það bar til einu sinni í

byrjun túnasláttar, þegar fólk alt var að heyvinnu úti á túninu, að kona

kemur frá vatninu og stefnir að bænum. Hún geingur til bónda, og biður

hann að lofa sér að vera í nótt. Bóndi lofar henni það. Iíann spyr hana
að nafni, en hún kvaðst heita Úlfhildur. Bóndi spyr, hvaöan hún sé, en

hún eyddi því. Um kvöldið er tekið saman hey hjá bónda og biður Úlf-

bildur þá um hrífu. Rakar Úlfhildur þá ei nrinna, en við 2 meðalkvenn-
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menn, og þó í gildara lagi væru. Næsta morgun vill Ulfhildur raka me6
hinum vinnukonunum , en bóndi kveöst ekki þurfa þess með, og lætur á

sér heyra, aö hann helzt vilji, aö hún fari burt. fcá fer Úlfliildur aö gráta.

Lofar þá bóndi henni að vera þennan dag. Næsta morgun segir bóndi,

aö nú veröi hún að fara, en þá fer hún að gráta; kennir bóndi þá í brjósti

um hana og leyíir henni að vera viku. fcegar vikan er liðin, kveðst bóndi

nú ekki leingur geta haldið hana, en það fer eins og fyrr, að þá fer Úlf-

hildur að gráta. Veröur það þá úr, að hann lofar henni að vera sumarið

út, og verður hún því mjög fegin. Öllum á heimilinu líkaði vel við Úlfhildi,

t>ví einginn þóktist hafa þekt duglegri, þrifnari, eða siðferðis betri kvenn-

mann. þegar líður undir haustið, er það ráðgjört, að Úlfhildur skuli vera

árið út, og litlu seinna er hún föluö til að vera næsta ár. þegar líður

að jólum fram þann næsta vetur, fær húsfreya henni skæði til að gjöra úr

skó til jólanna handa sér og vinnumönnum þeim tveimur, sem hún þjón-

aði. Hún gjörir skæðin handa vinnumönnunum , en sín skæði lætur hún

vera ógjörð. Á jóladaginn fara allir til kirkju, nema Úlfliildur er ein

heima. Er nú ekkert til frásagnar, þángað til að líður fram að næstu

jólum. Húsfreya fær Úlfhildi skæði, eins og fyrra árið til jólanna, en hún

gjörir skæði vinnumannanna, en ekki sín skæði. Á jóladaginn fara allir

til kirkju, nema Úlfhildur er ein heima. En á jólanóttina þóktist annar

vinnumaðurmn hafa orðið þess var, að Úlfhildur hefði eittlivað á burt

farið, og hugsaöi sér, ef hann yrði henni samtíöa næstu jólanótt, aö gæta

betur að, hvað henni liöi. Líöa nú jólin og veturinn og kemur Ulfhildur

sér einkar vel, og þóktust menn ekki vita hennar jafníngja fyrir margra

hluta sakir. Er ekkert til frásagnar, þar til líður að þriðju jólunum. Hús-

freya fær Ulfhildi skæði í jólaskó að vanda, og gjörir hún skóna handa

vinnumönnunum, eins og fyrr, en ekki sína. Húsfreya mælti við Úlfhildi,

að nú yrði hún að fara til kirkju á jóladaginn
,
því hún kvaöst hafa mætt

álasi af presti fyrir það, aö hún færi aldrei til kirkju. Úlfhildur talaði

fátt um og eyddi því. þegar allir eru háttaöir á jólanóttina, en vinnumaöur

sá vakandi, sem áöur er umgetið, þá fer Úlfhildur á fætur hægt, svo eing-

inn heyrir og laumast út úr bænum, en vinnumaður fer á eptir. Hún
geingur að vatninu, og þegar hún kemur þar, tekur hún upp glófa og

gnýr þá; veröur þegar brú yfir vatniö, geingur hún brúna og vinnumaöur

á eptir. þegar hún er komin yfir vatniö, gnýr hún glófana aptur, svo

brúin hverfur. Úlfhildur heldur áfram ferÖmni og sýnist vinnumanni,

sem hún nú haldi niður í jöröina, og veröur climt mjög, þar sem hún fer.

Getur þó vinnumaöur séð til hennar og heldur alt af á eptir. J>au halda

nú leingi áfram ferðinni, þángað til smátt og smátt fer leíðin að verða

bjartari. Loksins koma þau á slétta og fagra völlu; voru þeir svo fagrir

og blómlegir, að vinnumaður hafði aldrei séð svo fallegan stað. Beggja-

megin vegarins var alþakið af fögruin blómuni, og voru gnmdirnar ljós-
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bleikar á aö líta, þegar sólin skein á fíflana og aldinin. Sauðahjörðin lék

sér á flatlendinu, en stundum reif hún í sig blómin með áfergju. Náttiíran
r

var yfirhöfuð íklædd hinum fegursta búníngi. A þessu graslendi miðju

stóð fögur höll, og virtist vinnumanni það vera konúngshöll, svo var hún

skrautleg til að sjá. þángað gekk Úlfhildur og inn í höllina. En vinnu-

maður stóö í afkima fyrir utan. Hjá höllinni stóö kirkja og var það fögur
t

byggíng. þegar lítil stund er liðin, kemur Ulfhildur út úr höllini, íklædd

drottníngar skrúða og hefir gullhríng á hverjum fíngri. Hún ber barn á

handlegg sér, en við hina hlíð hennar geingur maður með kórónu á höfði

og klæddur konúngsskrúða
;
ímyndar vinnumaöur sér, að þetta sé kóngur

og drottníng. þau geingu í kirkjuna og fylgdi þeim mikill fjöldi fólks,

sem alt var einkar vel búið og var gleðisvipur á öllum. Vinnumaður gekk

nú að kirkjudyrunum og sá hann einginn, ogÚlfhildur vissi heldur ekkert

af honum. í þessu bili var tekið til messu og mátti heyra fallegar hörpur

og fallegan saung. Barnið, sem Úlfhildur hélt á, varð óspakt um mess-

una og hljóðaöi; léöi hún því þá einn gullhríng af hendi sinni, en barnið

fleygöi honum fram eptir kirkjugólfinu, svo vinnmnaöur gat náö hríngnum.

þegar messan var úti, geingu allir úr kirkju, og Úlfhildur með hinum

velklædda manni inn í höllina, og sýnist þá vinnumanni vera sorgarsvipur

á öllum. Aö stundarkorni liönu kemur Úlfhildur í sínum fyrra búníngi,

geingur frá höllini og flýtir sér. Hún fer veginn sama, sem hún kom,

og vinnumaður á eptir. Er ekkert frá sagt, fyrr en þau koma að vatninu,

og leit vegurinn eins út aö vatninu, eins og fyrr er frá sagt. Við vatnið

gnýr hún glófana og þá kemur brúin, og gánga þau hana yfir vatnið. þá

gnýr hún glófana aptur og brúin hverfur. I þessum svifum flýtir vinnu-

maður sér á undan Úlfhildi heim og háttar, en hún kemur á eptir og

háttar líka, og er þá. rétt komiö undir dag. Nú dagar og fer fólk á fætur.

l»á mælti húsfreya við Úlfhildi, að nú yrði hún að fara til kirkju í dag.

þá gegnir vinnumaöur, og segir, að hún þurfi víst ekki aö fara til kirkju

í dag, því hún hafi verið viö kirkju í nótt, „Mæltu manna heppnastur,

ef þú getur sannaö,u mælti Úlfhildur. Segir þá vinnumaöur alla sögu,

hvernig til hafi geingið um nóttina, og sýnir gullhrínginn til merkis. Nú
verður Úlfhildur glöð mjög og segir frá, hvernig á standi fyrir sér. Hún

kveðst vera kóngsdrottníng úr Álfheimum, segist hún hafa yrzt við kerlíngu,

en hún hafi lagt það á sig, að hún skyldi alt af mega vera hjá mönnum

(eða í Mannheimum) þaöan í frá, nema því aö eins, aö mennskur maður

kæmist með henni til Álfheima á jólanótt, þeirri fyrstu, annari eða þriðju

eptir það á hana var lagt. það eina leyfði kerlíngin, að hún skyldi mega

finna mann sinn í 3 jólanætur. En Úlfhildur kvaðst aptur hafa lagt það

á kerlíngu, að hún skyldi deya, ef hún kæmist úr álögunum. Úlfhildur

mælti viö vinnumanninn : ,,i>að mæli eg um, að þú verðir hinn mesti gæfu-

maöur héðan í frá, og á morgun skaltu gánga ofan aö vatninu; muntu þá
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finna sjóði tvo; skaltu eiga þann minni, en húsbændur þínir þann stærri."

Síðan bjóst Úlfhildur til ferðar og kvaddi alla með vinsamlegum orðum.

Hún flýtti sér og hélt ofan að vatninu og hvarf, svo einginn hefir séð

hana síðan, en alt heimilisfólkið saknaði hennar. Daginn eptir gekk vinnu-

maður ofan að vatninu og fann þar tvo sjóði og voru báðir stórir. í minni

sjóðnum voru gullpeníngar, en silfurpeníngar í hinum stærri. Er sagt,

að vinnumaður yrði frá þessum tíma gæfumaður alla æfi, og endar svo

saga þessi.

Hildur álfadrottníng. Einu sinni bjó bóndi á bæ nokkrum til fjalla,

og er þess hvorki getið, hvað hann hét, né bærinn. Bóndi var ókvongaður,

en bjó með bústýru, er Hildur hét, og vissu menn ógjörla um ætt hennar.

Hún haföi öll ráð innanstokks á heimilinu, og fóru henni flestir hlutir vel

úr hendi. Hún var geöþekk öllum heimamönnum og þar með bónda; en

þó bar ekki á, að hugir þeirra færi saman um of; enda var hún stilt kona

og heldur fálát, en þó viðmótsgóö.

Heimilishagur bónda stóð með blóma íniklum, nema að því einu, að

hann átti ílt með að fá smalamenn; en hann var sauðabóndi góður, og

þókti, sem fóturinn færi undan búi sínu, ef sauöamann brysti. Kom þetta

hvorki af því, að bóndi væri haröur viö smala sína, né heldur af því, aö

bústýran léti ávanta, þaö er hún átti til að leggja. Hitt var heldur, sem

á milli bar, að þeir urðu þar ekki gamlir, og fundust jafnan dauðir í rúmi

sínu á jóladagsmorguninn.

Á þeim tímum var það lenzka hér á landi, aö messaö var á jóla-

nóttina, og þótti ekki minna hátíðabrigði að því, aö fara þá til kirkju, en

á sjálfan jóladaginn. En af fjallbæum, þaöan sem lángt var til kirkju,

var það ekkert heimatak, aö fara til tíöa, og vera kominn þar í tækan

tíma, fyrir þá, sem svo stóð á fyrir, að ekki gátu oröið fyr tilbúnir að

heiman, en stjarnan var komin jöfnubáöu hádegis og dagmála, eins og

gjarnast var, aö sauðamenn kæmu ekki fyr heim hjá bónda þessum. Ekki

þurftu þeir að vísu að gæta bæarins, sem ávalt var vcnja að einhver gerði

aðfánganætur jóla og nýárs, meöan annað bæarfólk væri við tíðir; því frá

því Hildur kom til bónda, hafði hún ávalt orðiö til þess sjálfboöin, uin

leið og hún annaðist það, sem gera þurfti fyrir hátíðirnar, matseld og

annað, sem þar aö lítur, og vakti hún yfir því alla jaiha lángt á nótt

fram, svo að kirkjufólkiö var opt komið aptur frá tíöum, háttaö og sofnað,

áður en hún fór í rúmið.

þegar svo hafði geingið lánga hríð, að sauðamenn bónda höfðu allir

orðiö bráökvaddir á jólanóttina, fór þetta að verða héraðsfleygt
,
og gekk

bónda af því alltreglega að ráða menn til starfa þessa, og því ver, sem

fleiri dóu. Lá þó alls einginn grunur á honum, né öðrum heimamönnum

hans, að þeir væri valdir að dauða sauðamanna, sem allir höfðu dáið
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áverkalaust. Loksins kvaðst bóndi ekki geta lagt þaö leingur á samvizku

sína, aö ráða til sín smala út í opinn dauöann, og hljóti nú auöna aö ráða,

hversu fari um fjárhöld sín og fjárhag.

þegar bóndi haföi staöráöiö þetta, og hann var oröinn með öllu af-

huga aö vista nokkurn til sín í því skyni, kemur eittsinn til hans maöur,

vaskur og harðlegur, og býður honum þjónustu sína. Bóndi segir: „Ekki

þarfnast eg þjónustu þinnar, svo aö eg vilji viö þér taka.
u Komumaöur

mælti: „Hefir þú ráðiö sauðamann til bús þíns næsta vetur?a Bóndi kvað

nei við, og kvaöst ekki hafa ásett ser að gjöra það optar, „og muntu

heyrt hafa, fyrir hverjum ósköpum sauðamenn mínir hafa oröiö til þessa.u

?,Heyrt hefi eg það,u segir komumaður ; „en ekki munu forlög þeirra fæla

mig frá fjárgeymslu fyrir þig, ef þú vilt viö mér taka.
u Bóndi lét þaö þá

eptir honum, meö því hinn sókti fast á, að hann réð hann til sín fyrir

sauðamann. Eptir þetta líöa tímar fram, svo að hvorum hugnar vel við

annan , bónda og sauðamanni , og eru allir vel til hans
;

því að hann var

háttprýðismaöur, ódeigur og ötull til hvers, sem reyna skyldi.

Nú bar ekki til tíðinda fram að jólum ; fer þá sem vant er, aö bóndi

fer meö heimamönnum sínum til kirkju á aðfángadagskvöldið, nema bústýra

hans var ein eptir heima og sauðamaður yfir fénu ; fer svo bóndi og skilur

þau eptir svona sitt í hvoru lagi. Líður nú fram á kvöldiö, til þess aö

sauöamaður kemur heim eptirvenju; boröar hann þá mat sinn, og geingur

að því búnu til náða, og leggst út af. Kemur honum nú í hug, aö var-

legra mundi sér vera að vaka, en sofna, hvað sem í kynni aö skerast, en

var samt alls óhræddur, og liggur hann því vakandi. þegar lángt er liðið

á nótt, heyrir hann að kirkjufólkið kemur; tekur það sér bita, og fer síðan

að sofa. Ekki verður hann enn neins vísari ; en það finnur hann, þegar

hann ætlar alla sofnaöa, aö máttinn fer aö draga úr sér, sem von var,

daglúnum manni. þykist hann nú illa beygður, ef svefninn skal sigra sig,

og neytir því allrar orku, til að hressa af sér. Líður nú eptir það lítil

stund, áður hann heyrir, að komið er að rúmi sínu, og þykist hann skynja,

aö þar er Hildur bústýra á ferð. Læst hann þá sofa sem fastast, og

finnur, að hún er að hnoöa einhverju upp í sig. Skilur hann þá, að þetta

muni vera gandrciðarbeizli, og loíar henni að koma því við sig. þegar

hún er búinn aö beizla hann, teymir hún hann út, sem henni var hægast,

fer á bak honum, og ríður slíkt sem aftekur þángað til hún kemur þar

að, sem honum virðist vera gryfja nokkur eöa jarðfall. fcar fer hún af

baki viö stein einn, og tekur ofan taumana; að því búnu hverfur hún

honum sjónum ofan í jarðfalliö. Sauöamanni þókti ílt og ófróölegt að missa

svo af Hildi, að hann vissi ekki, hvað af henni yrði. En það fann hann að

ekki mátti hann lángt komast með beizlinu ; svo fylgdi því mikil forneskja.

Hann tekur því þaö til bragðs, að hann nýr höfuð sitt við stein þann, er

fyr er getið, þángað til hann kemur fram af sér beizlinu, og lætur það
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þar eptir verða. SíÖan steypir hann sér ofan í jaröfallið, þar sem Hildur

hafði undanfarið, Finnst honum að hann hafi ekki farið leingi eptir jarð-

fallinu, áður hann sér, hvar Hildur fer; er hún þá komin á fagra velli

og slétta, og ber hana nú fljótt yfir. Af þessu öllu saman þykist hann

nú skilja, að ekki sé einleikið með Hildi, og að hún muni hafa fleiri

brögð undir stakki, en á var aö sjá í Mannheimum eða ofan jarðar. það

þykist hann og vita, að hún muni þegar sjá sig, ef hann gángi niður á

vellina eptir henni. Tekur hann þá hulinhjálmstein , er hann bar á sér,

og heldur honum í vinstri lofa, síðan tekur hann á rás eptir henni, og fór

sem hann má harðast. þegar hann sækir leingra fram á völluna, sér

hann höll mikla og skraútlega, og heldur Hildur þángað, sem leið liggur.

þá sér hann og, að múgur manns kernur frá höllinni og fer út í móti

henni. A meðal þeirra er einn maður, er fremstur fer; hann var láng

tígulegast búinn, og þykir sauðamanni, sem hann heilsi konu sinni, er

Hildur kemur, og bjóði hana velkomna; en hinir, sem með hinum tigna

manni voru, fögnuðu henni sem drottníngu sinni. Með tignarmanninum

voru og tvö börn nokkuð stálpuð, er fóru með honum í móti Hildi, og

fögnuðu þau þar móður sinni feginshugar. þegar lýður þessi haföi

heilsað drottníngu fylgdu allir henni og kormngi til hallarinnar, og eru

henni þar veittar hinar virðulegustu viðtökur
,

þar með er hún færð í

konúnglegan skrúða, og dregið gull á hönd henni. Sauðamaður fylgdi

múganum til hallarinnar, en var þó ætið þar, er hann var minnst

fyrir umgángi, en gat þó séð alt, sem gjörðist í höllinni. I höllinni sá

hann svo mikinn og dýrlegan umbúnað, að aldrei hafði hann slíkan fyr

augum litiö ; var þar sett borð og matur á borinn
,
og undrar hann mjög

öll sú viðhöfn. Eptir nokkra stund sér hann Hildi koma í höllina og var

hún þá skrýdd skrúða þeim, sem fyr er nefndur. Er þá skipað mönnum
í sæti og sezt Hildur drottníng í hásæti hjá konúngi, en hirðin öll til

beggja hlíða og matast menn nú um hríð. Síðan voru borð upp tekin, og

geingu þá hirðmenn og hirðmeyar til dansleika, þeir sem það vildu; en

aðrir völdu sér aðra skemtun, er það hugnaði betur; en þau konúngur og

drottníng tóku tal með sér, og virtist sauðamanni samtal þeirra bæði blítt

og ángurblandið.

Meöan þau ræddust viö konúngur og drottníng, komu til þeirra 3 börn

ýngri, en þau, sem áður er getið, og fögnuðu þau einnig móður sinni.

Hildur drottníng tók því og blíðlega; tók hún ýngsta barnið og setti í

kné sér, og lét að því alúðlega; en það brekaði og var óvært. Setti þá

drottníng af sér barnið, dró hríng einn af hendi sér, og fékk því að leika

sér að. Barnið þagnaði þá, og lék sér um hríö að gullinu; en misti það

loksins á gólfið. Var sauðamaður þar nærstaddur, varö hann fljótur til,

náði hríngnum, er hann féll á gólfið, stakk honum á sig, og geymdi vand-

lega, og varð einginn þessa var; en öllum þótti kynlegt, er hríngurinn
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fanst hvergi, þegar leitaö var. þegar lángt var liðið á nótt fram, fór

Hildur drottníng að hreifa sér til ferðar; en allir þeir, sem innan hallar

voru, beiddu hana að dvelja leingur, og voru mjög hryggvir, er þeir sáu

feröasnið á henni. Sauðamaður haiði veitt því eptirtekt, að á einum stað

i höllinni sat kona öldruð mjög og heldur illileg; hún var sú eina af

öllum, sem þar voru inni, er hvorki fagnaði Hildi drottníngu, þegar hún

kom, né latti hana burtfarar. þegar konúngur sá ferðasnið á Hildi, og

hún vildi ekki kyr vera hvorki fyrir bænastað hans né annara, gekk hann

til þessarar konu og mælti: „Tak nú aptur ummæli þín, móðir mín, og

virð til bænir mínar, að drottníng mín þurfi ekki leingur að vera íjarvistum,

og mér verði svo lítil og skammvinn unaðsbót að henni, sem verið hefir

um hríð.
u Hin aldraða kona svaraði honum heldur reiðuglega: „Öll mín

ummæli skulu standa, og einginn er þess kostur, að eg taki þau aptur. u

Konúngur hljóðnaði við, og gekk harmþrúnginn aptur til drottníngar, lagði

hendur um háls henni og myntist við hana, og bað hana enn með blíðum

orðum að fara hvergi. Drottníng kvaðst ekki annað mega fyrir ummælum
móður hans, og taldi það líkast, að þau mundu ekki optar sjást, sökum

óskapa þeirra, er á sér lægju, og að manndráp þau, er af sér hefóu staðið,

og svo mörg væri orðin, mundu nú ekki leingur geta leynzt, og mundi

hún þvi hreppa makleg gjöld verka sinna, þótt hún hefði nauðug orðið að

vinna þau. Meðan hún taldi harmatölur þessar, fór sauðamaður að hafa

sig til vegs út úr höllinni, er hann sá, hvernig á stóð, og svo beina leið

yfir völluna að jaröfallinu, og þar upp, sem leiö lá. Síöan stakk hann á

sig hulinhjálmssteininum , lét á sig beizlið, og beið svo þess, að Hildur

kæmi. Að lítilli stundu liðinni kemur Hildur drottníng þar, ein og döpur

í bragði; sezt hún þá enn á bak honum og ríður heim. þegar hún kemur
þar, leggur hún sauðamann í rúm hans kyrfilega, og tekur þar fram af

honum beizlið; geingur síðan til rúms síns, og leggst að sofa. þó sauða-

maður væri allan þenna tíma glaðvakandi, lét hann, sem hann svæfi, svo

að Hildur yrði einskis vör annars. En er hún var geingin til rekkju, hefir

hann eingan andvara á sér framar; sofnar hann þá fast, og sefur fram á

dag, sem von var.

Morguninn eptir fer bóndi fyrstur á fætur af öllum á bæuum; því

að honum var ant að vitja um sauðamann sinn, en bjóst við þeim ófögnuði,

í staðinn fyrir jólagleði, að finna hann dauðan í rúmi sínu, eins og orðiö

hafói aö undanförnu. Um leiö og bóndi klæðist, vaknar hitt heimilis-

fólkið og klæöist; en bóndi geingur að rúmi sauðamanns og hefir höndur

á honum. Finnur hann þá, að smalamaður er lífs; verður bóndi af því

alls hugar feginn og lofaði guð hástöfum fyrir þessa líkn. Síðan vaknar

sauðamaður heill og hress, og klæðist. Meðan á því stendur, spyr bóndi

hann, hvort nokkur tíðindi hafi borið fyrir hann um nóttina. Sauðamaöur
kvaö nei við; „en mikið undarlegan draum dreymdi mig.u „Hvernig var

I. 8
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draumur sá,
u scgir bóndi? SauÖamaður byrjar þar á sögunni, sem íyr

er sögð, er Hildur kom aö rúmi hans og leggur viö hann beizliö, og greinir

síöan hvert orö og atvík, er hann man framast. þegar hann hefir lokiö

sögunni, setur alla hljóöa, nema Hildi; htin segir: ,,þú ert ósannindamaður

að öllu því, sem nú hefir þú sagt, nema þú getir sannaö meö skírum jar-

teiknum, aö svo hafi veriö, sem þú segir.
u Sauöamaöur varö ekki endur-

rjóöa viö þaö, og þrífur til hríngsins, er hann hafði náö um nóttina á hall-

argólfinu í álfheimum, og segir: „i»ó eg ætli mér óskylt, aö sanna draum-

sögu meö jarteiknum, þá vill þó svo vel til, að eg hefi hér eigi óljósan

vott þess, að eg hafi meö álfum verið í nótt, eða er þetta ekki fíngurgull

yöur, Hildur drottníng?u Hildur mælti: „Svo er víst, og haföu allra manna

heppnastur og sælastur leyst mig úr ánauð þeirri , er teingdamóðir mín

hefir á mig lagt, og hefi eg orðiö nauðug að vinna öll þau ódæmi, er

hún á mig lagði.
u Hefur þá Hildur drottníng sögu sína svo látandi: „Eg

var álfamey af ótignum ættum; en sá sem nú er konúngur yfir álfheimum,

varö ástfánginn í mér. Og þótt móöur hans væri það allnauðugt, gekk

hann að eiga mig. Varð teingdamóðir mín þá svo æf, að hún hézt við

son sinn, að hann skyldi skamma unaðsbót af mér hljóta; en þó skyldum

við sjást mega endur og sinnum. En á mig lagði hún það, að eg skyldi

verða ambátt í mannheimum, og fylgðu ]>ar meö þau ósköp, aö eg skyldi

veröa mannsbani hverja jóla, á þann hátt, aö eg skyldi leggja beizli mitt

við þá sofandi og ríöa þeim sömu leið, er eg reið sauðamanni þessum í

nótt, til að hitta konúnginn; og skyldi þessu svo fram fara, þángað til

óhæfa þessi sannaðist á mig, og eg yrði drepin, nema eg hitti áður svo

vaskan mann og hugaðan, að liann bæri traust til að fylgja mér í álíheima,

og gæti eptir á sannað, aö hann hefði þángað komiö, og. séö þar athæfi

manna. Nú er þaö bert, að allir hinir fyrri sauöamenn bónda, síðan eg

kom hér, hafa bana beöiö fyrir mínar sakir, og vænti eg, áð mér verði

þó ekki gefin sök á því, sein mér varö ósjálfrátt; því einginn hefir fyr til

þess oröið að kanna hina neðri leiö, og forvitnast um híbýli álfa, en þessi

fullhugi, sem nú hefir leyst mig úr ánauð minni og álögum, og skal eg

að vísu launa honum það, þó síðar verði. Nú skal hér og eigi leingri við-

dvöl eiga, og hafið þér góða [>ökk, er mér hafið vel reynzt; en mig fýsir

nú til heimkynna minna. u Að því mæltu hvarf Hildur drottníng, og hefir

hún aldrei síðan sézt í mannheimum.

En það er frá sauðamanni aö segja, að hann kvongaöist og reisti bú
næsta vor eptir. Var það hvorttveggja, að bóndi gjörði vel við hann, er

hann fór, enda setti hann ekki saman af eingu. Hann varð hinn nýtasti

bóndi í héraðinu, og sóttu menn hann jafnan aö ráðum og liösemd; en

ástsæld hans og lán var svo mikið, að mönnum þótti líkindum meiri, og

sem tvö höfuð væri á hverri skepnu, og kvaðst hann allan sinn uppgáng

eiga að þakka Hildi álfadrottníngu.
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Snotra. (Eptir Jón bóíldá Sigurðsson í Njarðvík í Múlasýslu.) þeSS er getið.

að eitt sinn í fyrndinni kom að Nesi í Borgarfirði austur kona ein tíguleg

iftjjögj sem éinginh vissi deili á. Hún settist þar að, og þókti æ meira

lil hennar koma, því betur menn feingu aö þékkja hana. Hún náði þar

fljótt búráðum, og varö eigandi Ness, en ekki er getið, hvernig á stóð á

Nesi, er hún kom þar; hún fékk sér ráðsmann með sér yfir búiö, og setti

á viö hann, að hann segöi sér, hvar hún yrði næstkomandi jól, því hún

kvaöst fara aö heiman, og veröa burtu um jólin. MaÖurinn kvaðst ekki

mundi geta þáÖ. Hún sagöi þaö riði á lífi hans, gæti hann ekki sagt sér

þetta, en gæti hann þáÖ, þá mundi hún góðu launa honum. LeiÖ nú fram

aö jólum ; en á aðfángadagskveld bjóst Snotra að heiman, en einginn vissi,

hvert hún fór. Að liönum jólunum kom hún aptur, gekk til ráösmanns

síns og spurði hann, hvert hann gæti nú sagt sér, hvar hún hefði verið

um jólin. Hann kvað nei viö. Eptir þetta hvarf hann, og vissi einginn,

hvaö af honum varö. Svona gekk fyrir öðrum og hinum þriðja, sem til

hennar fóru. Hún haföi sömu skilmála viö alla ráðsmenn sína. J>aö var

vani hennar, að hún hvarf burtu um hver jól, og spurði alla hins sama,

en einginn þeirra gat sagt henni þetta, Hurfu þeir svo allir. Seinast

fór enn einn til hennar; hún setti sama á við hann. Hann sagðist skyldi

segja henni þaö, ef hann gæti. Nú leið að jólum, og á aðfángadagskveld

undir dagsetur fór Snotra aö búast að lieiman eptir vana, en verkmenn

lögöust til svefns í skála. Ráðsmaöurinn vakti og haföi nærri njósnina,

er Snotra fór út úr bænum, dró sig á eptir henni til að sjá, hverja leið

hún legði. Hann sá, að hún lagöi leiö ofan túniö til sjávar, og hélt á

einhverju undir hendi sér; hann læddist á eptir henni. En er hún kom
ofan á sjávarklappirnar, þá settist hún niöur, tók böggulinn, sem hún bar

undir hendin^i og rakti haiín sundur. Hann sá, að þetta var ljósleit blæa,

því hann var i^iar frá henni á bakkanum. J^egar hún sá hann fleygði

hún til hans annari blæunni, en steypti yfir liöfuö sér hinni, sem hún hélt

á, og fleygöi sér svo í sjóinn. Hann gjörði hiö sama meö mesta flýti,

fór á eptir henni og gat náö í hornið á blæunni á baki hennar. Liðu

þau svo líkt sem í reyk eða móðu nokkurn tíma, uns þau komu að landi

mjög fögru. þar gekk Snotra á land og lagði af sér blæuna í afvikin

staö, og gekk svo upp á landið. Hann gjöröi hið sama, tók af sér blæu

sína, batt hana saman og lagði haná ofan á hennar blæu
,

og hélt svo á

eptir henni. Hann sá, aö landið var óvenjulega fagurt, vaxiö ylmjurtum

og ávaxtatrjám
,

og þegar leingra kom , sá hann aldingarða víða frá sér

;

því næst sá hann borg eina mjög skrautlega, og voru múrar umhverfis

hana; en er hún kom undir borgarhliðiÖ, geingu móti henni margir menn
nieð hljóðfæraslætti og tóku í hönd henni, en hún leit við honum, ogbenti

að hann skyldi stefna þángað , sem tvær háreystar byggíngar stóðu nær
því saman, en þó lítið bil á millii þángaö fór hann og fann þar byggíngu

8*
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litla, og mátti úr henni ná upp aö glugga einum, sem var á miklu bygg-

íngunni þar hjá. J>ar hélt hann kyrru fyrir; fyrsta kveldiö fór hann upp

aö glugganum, og sá þar inni viöhöfn mikla, alt uppljómaö af ljósum, og

mikinn fjölda af skrautbúnu fólki, er lék ymsa dansleika meö hljóðfæraslætti

og allskonar gleöilátum. I hásæti sá hann tígulegan mann, og Snotru

þekti hann við hlíö hans í drottníngar-skrúða; á þessu furöaði hann. þarna

stóð hann við gluggann, þartil hætt var dansleiknum , tekið af boröum og

geingið burt úr salnum. þegar hann hafði tekið á sig náðir, kom úng

kona til hans með mat. Hin sama bar honum mat og drykk, meðan hann

var þar. Upp að glugganum fór hann á hverju kveldi og sá ætíð hið sama,

skraut mikið og gleði og þau í hásæti. En síðasta kvöldiö sem hann stóð

við gluggann, kómu menn inn og báru þeim, sem í hásætinu sat, að kýr

ein á staönum hefði borið 2 kálfum, og hefði annar kálfurinn verið dauður,

er að var komið. Tvær konur hefðu átt að sjá um kúna og kendu hver

annari um dauða kálfsins. Út úr þessu varð deila mikil milli þeirra. Viö

þessa fregn varö höföínginn reiður mjög. Að liðnum jólunum varð ráðs-

maður Snotru var við, aö búist var við brottför hennar. Fylgdi henni úr

höllinni múgur og margmenni með hljóðfæraslætti. Leiddi höfðínginn hana

við hönd sér úr salnum, og skildi þar við hana með trega miklum; hélt

hún svo sömu leið til baka að móðunni og ráðsmaður hennar á eptir.

Liðu þau svo eins og í þoku, uns þau komu að landi í sama stað sem

þau fóru frá. Tók hún þá af sér blæuna og braut saman. Hann gjörði

svo líka og kastaði til hennar. Hún talaði ekkert, en gekk heim, og hann

á eptir og til skála og svaf af til morguns. Verkmenn fóru á fætur eptir

vana til verka, en hann lá einn eptir. þá kom Snotra til hans og bauð

honum góðan dag, og spurði, hvart hann gæti nú sagt sér, hvar hún heföi

verið um jólin. Hann kvaðst ei vita það, en kvaö:

„Deiltlu tvær um dauöan kálf, ^
drottníng mín það veiztu sjálf;

ógurlegt var þaö orðagjálfur,

yfrið reiður varð kóngurinn sjalfur.
u

„Hafðu þökk fyrir
u mælti Snotra, „nú hefir þú leyst mig úr álögum;

eg var hrakinn frá manni mínum, og lagt á mig, að eg skyldi aldrei hjá

honum getað veriö, nema um hver jól, nema einhver fyndist sá, sem gæti

sagt mér, hvar eg dveldi á jólum. J>ú einn varst til þess
;

fyrir það gef

eg þér bú mitt alt og bújörð, og muntu gæfumaður verða.u Eptir þetta

hvarf Snotra, og sást ekki síðan. Var jörðin kend við hana síðan, og kölluð

Snotrunes.

Te-kannan. (Eptir i>eim systrum Ragnheiöi og Ragnhildi Einarsdætrum.)

Sá prestur var í Gaulverjabæ fyrir laungu, sem Jóhann hét. Hann þókti

fyrirtaks klerkur um flesta hluti, og því var hann prófastur í Árnessýslu.
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Hann átti konu við sitt hæfi, og unnu þau hvort öðru mikiö þó ekki

yrði þeim barna auðið; það eitt þókti þeim þau skorta á fullsælu þessa

heims, þvf auð höfóu þau nógan. jþau voru samhuga um fiesta hluti nema
í fcví atriði einu, að prófasturinn hafði mikla trú á álfum, en kona hans

allseinga. þau leiddu opt saman hesta sína út af því í gamni og alvöru,

og lét hvorugt af sínum málstað fyrir öðru. Meðal annars hafði prófastur

trú á því, að álfar flyttu búferlum á gamlárskvöld sem margir höfðu á

Þeim tíma. þaö var siður prófasts, eins og tfðkaðist á þeim öldum, að

halda kvöldsaungva kvöldinn fyrir allar stærri hátíðir, og hafði hann það

lag á því, að hann borðaði rétt áður, en hann fór út í kirkjuna til kvöld-

saungsins, en tók sér opt dúr, áður en hann mataðist í herbergi því, sem

fylgdi mörgum prestsetrum, og prestakamers hét, af því þar áttu prestar

helzt að hafast viö með alt sitt, enda svaf séra Jóhann þar og mataðist,

las og skrifaði, því þar var hann mest út af. Einn gamlársdag á úthallandi

degi segir prófastur við konuna sína, að hann ætli ekki að leggja sig fyrir

núna í rökkrinu, en gánga sér til gamans dálítinn kipp út í hraunið, sem

er á 3 vegu út frá túninu í Gaulverjabæ, og muni haiin verða burtu dá-

litla stund, en þegar hann komi aptur skuli hún vera búin að leggja á

borð , svo hann þurfi ekki annað en matast
,

og fara að þvf búnu út í

kirkjuna. Kona hans hét honum góðu um það. Síðan fer prófastur, þegar

honum þykir tími til, út um kvöldið. þegar prófastskonunni þókti mál til

komið , ætlar hún fram í prestakamers aö bera á borð. En þegar hún

kemur að kamersdyrunum eru þær harðlæstar, og lykillinn ekki í skránni.

Henni þykir þaö undarlegt, því prófastur var ekki vanur að taka lykilinn

úr, þó hann færi burtu, og því síður þó hann heí'ði lagt sig til svefns.

Hún sneri því aptur og lætur enn líða og bíöa um sinn. Aö stundu liðinni

kemur hún aptur að hurðinni, og er þá lykillinn kominn í skrána. Lýkur

hún svo upp, og ætlar að bera á borð. Sér hún þá, að prófasturinn er

kominn og hefir lagt sig fyrir; en á borðinu sér hún að stendur logagylt

te-kanna hnattmynduð, og handarhaldið beygðist niöur, eins og 3 laufblöð.

Þegar hún var búin að bera á borð, vakti hún mann sinn, og spyr hann,

hvernig á þessari könnu standi. Hann segir, að þaö sé ekki aö marka það,

það sé heimskan úr sér að tarna. Hún gekk því meir á hann um þetta,

og sagði, að hún vissi ekki til, aö þessi gripur heföi veriö fyrri í þeirra

eign, og hún mundi nú fara betur að trúa eptír en áður, að eitthvað væri

til í því, sem hann segöi um huldufólk. Prófastur gegndi því lítlu, en fór

að boröa. I því er klappað á kamersdyrnar
;
það var geingiö í þær út úr

bæardyrunum. Prófastskonan ætlar til dyranna, en prófastur segist skuli

fara sjálfur til dyra, því það muni vera einhver, sem vilji finna sig. Síðan

lýkur hann upp, og stendur þar þá í gáttinni stúlka lítil, öll grátbólgin,

og heilsar uppá prófastinn með nafni. Hann tekur kveðju hennar, og segist

ekki þekkja hana, þó hún þekki sig. „Já,
u segir hún, „eg sá yður áðan
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á gángi hérna úti í hrauninu. Ekki vænti eg bér hafiö l'undið nokkuö,

sem eg tyndi þar af hestunum?" „Hvaö átti þafi so sem aö vera?" segir

prófastur. ,,jþað var te-kannan hennar húsmóður niinnar; eg hafði heingt

hana á miðklakkinn, en hún hefir hrokkiö upp af honum, og get eg þó

hvergi fundið hana, þar sem eg fór meö hestina, en þori meö eingu móti

að segja henni húsmóöur minni frá því, aö eg hafi týnt hemii.
u

Próíastur

tekur þá fíngurgull undur fallegt af fíngri sér, fær stúlkunni það og segir

:

„Fáðu henni húsmóður þinni Þetta fyrir te-könnuna, því henni ætla eg að

halda." Stúlkunni þókti óvenju vænt um, og þakkaöi pióíasti blíölega

fyrir, og eagði þess heföi alténd verið von af honum, að harm bætti úr

bágindum sírium. Eptir það kvaddi húu prófast og fór leiðar sinnar. En

það er um te-könnuna að segja, aö hún var leingi í ættum fósturbarna

þeirra Jóhanns prófasts, og hefir húsfrú Guðríður Magnúsdóttir, sem leingi

bjó í Oddgeirshólum, séö könnuna, og veit þaö seinast til hennar, að hún

var látin í steypu til koparsmiös.

Vinnumaöurinn og sæfólkið* (Eptir sögn bóudamaiins úr Biskupstúngum.)

Einti sinni var ríkur bóndi á bæ. Voru Þar húsakynni mikil og þriíieg,

og baðstofan öll l?iljuö í hólf og gólf. En sá annmarki var á bæ hans,

aö hver, sem heiina var á jólanóttina, fannst dauöur daginn eptir, og var

því fremur ílt fólkshald á bænum
; því einginn vildi vera heima þessa nótt,

en þó hlaut einhver jafnan aö gjöra þaö. Einu sinni sem optar réð bóndi

til sín nýan smala; því hann átti fjölda fjár, og þurfti duglegan mann til

að gegna því. Bóndi sagöi manninum frómlega frá annmarka þeim, sem

var á bæ hans, og fyrr er getiö. En niaðurinn lézt ekki hirða um slíkar

bábiljur, og væri hann alt eins fús á, aö fara til hans fyrir þaö. Fer nú

maöurinn til bóndans, og líkar hvorunv þeirra mjög vel við annan. Líður

svo fram til jóla um veturinn. Býst þá bóndi og alt fólk hans til aptan-

saungs á aöfángadaginn, nema smalinn ; hann bjó sig ekki til kirkjuferðar.

Bóndi spyr, því hann íari ekki að búa sig. Vinnumaður segist ætla að

vera heima; því þaö sé ófært, að yfirgefa bæinn mannlausan
,

og láta

skepnurnar standa svo leingi málþola. Bóndi bað hann, aö skeyta ekki

um t>að ;
segist hafa sagt honum , að eingum manni böövaöist þar heima

að vera á jólanóttina; því hvert kvikindi, sem þá sé inni í bænum, sé

drepið, og vilji hann fyrir eingan mun eiga l>að á hættu. Suialinn lét sem

t>etta mundi vera hégilja ein, og sagðist vilja reyna. þegar bóndi gat

eingu við hann ráðið um þetta, fór hann burtu með íólkinu, en vinnu-

maöurinn varð einn eptir heima. þegar smalinn var nú einn orðinn um

kvöldið, fór hann að hugsa um áform sitt með sjálfum sér, og að ekki

nmndi hér alt með feldi, svo aö víst myndi sér betra að vera við öllu

búinn. Kveykir hann nú Ijós í baðstofunni, svo t>ar er vel bjart. Aö því

búnu fer hann aö leita sér að stað að vera á. Losar hann þá þiljur tvær
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við gaflhlaö baöstofunnar
,

sniýgur þar inn fyrir, og lætur svo þiljurnar

aptur á sinn stað, svo ekki bar á nývirkinu. Stóö hann þarna á milli

þils og veggjar, en um rifu á þilinu gat hann séö fram um alla baöstofuna.

En hunclur hans lá undir einu rúminu í baöstofunni.

Nokkru eptir aö vinnumaöurinn var búinn aö koma sér fyrir, sér hann,

aö tveir menn ókunnugir, og helclur óírýnilegir, komu inn í baöstofuna.

Skimuöu þeir um alt. þá segir annar; „Mannaþeíur, mannaþefur. " Hinn

svarar: „Nei, hér er einginn maður." Taka þeir þá ljós, og lýsa allstaðar

hátt og lágt um baöstofuna, og finna loksins hundinn undir rúminu. Taka

þeir hann, snúa hann úr hálsliöunum
,
og snara honum svo fram úr baö-

stofunni. Sér þá vinnumaöur, aö ekki mundi sér hafa tjáö aö vera á færi

hessara karla, og hrósaöi nú happi meö sjálfum sér, aö vera þar sem hann

var. Eptir þetta fyltist nú baðstofan með fólk. Setti það upp borö og

breiddi á dúka. AUan borðbúnað haföi það úr silfri, diska, spæni og hníía.

Síðan bar það mat á borð, og settist fear að. Hafði fólk þetta glaum

mikinn og gleði, og var þarna að eta, drekka og dansa alla nóttina. En
tveir voru settir til þess, aö vera á veröi, og áttu þeir að hafa gát á,

og segja til, ef nokkur maður væri á ferð úti, og hve nær dagur rynni

upp. Fóru þeir út Þrisvar um nóttina, og sögöust aldrei sjá neinn á ferð,

og ekki væri enn kominn dagur. En þegar vinnumaðurinn hélt, að komið

væri í dögun eptir tímaleingdinni, greip hann báðar iausu þiijurnar, stökk

fram á gólfið meö allramesta æöi, skeldi saman I>iljunum, og öskraöi upp

af öllum mætti : „Dagur, clagur.
11 Varö þá ókunnuga fólkinu svo bilt viö,

aö þaö ruddist út hvaö um annað þvert, og skildi alt sitt dót eptir, borðin,

boröbúnaðinn, og fötin, sem [>að hafði fariö úr um nóttina til aö vera

léttara á sér viö dansinn. Meicidist sumt lólkið, en sumt tróðst undir; en

vinnumaðuriun elti það
,
og var alt af aö skella saman þiljunum og orga

:

„Dagur, dagur," þángaö til það kom aö vatni einu skamt frá bænum;
þar steypti þaö sér alt saman í, og sá hann þá, aö þetta var sæfólk, eða

vatnabúar. Eptir það sneri vinnumaðurinn heim, dró út þá dauöu, og drap

þá hálfdauðu, og brendi síðan líkin. Ræsti hann síðan til í bænum, tók

.allan boröbúnaöinn, fötin og gripina og geymcli. Sýndi hann bónda alt

Þetta, þegar hann kom heim, og sagði honum upp alla sögu, hvernig farið

hafði. þókti bóncla hann hafa mikill lánsmaöur veriö, að svo fór, sem fór.

Tók vinnuinaöur helmíng af öllu, sem sæfólkið hafði skiliö eptir, en fékk

bónda hinn helmínginn, og var það mikið fé. Dvaldi vinnumaöurinn enn

nokkur ár hjá bónda, og græddi á tá og fíngri, og varð niesti maður, en

aldrei bar á neinum kynjum framar á jólanóttina á bæ þessum.

Jólanóttiu. (Eptir handriti Ólaí's Sveinssonar í Purkey.) Mér heíir verið

sagt frá því, að svo hafi viljað til á bæ einum, að sá kvennmaður, er var

látin vera heima á jólanóttina, hafi verið vitstola oröin, þá fólkiö kom heim
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um morguniiin; því þá var siöur að embættað var á jólanóttina, og allir

fóru til tíða úngir og gamlir, nema kvennmaður einn, sem skyldi hafa

gát á öllu á heimilinu. Svo fór nú fram nokkrar jólanætur á þeim bæ,

að kvennmaðurinn, er heima var, var vitskert orðin um morguninn, en

ekki mátti af vana bregða, og urðu nú fáar til að verða heima; varð þó

svo að vera, að ein hlaut að gjöra það. Nú haföi um vor eitt verið tekin

vinnukona, og barst nú að henni að vera heima hina fyrstu jólanótt, er

hún var þar. Hún vissi, hvernig farið hafði fyrir hinum, er heima höfðu

verið áður.

þegar fólkiö var komið á stað, kveykir hún ljósin, og setur hér og

hvar um bæinn ; síðan sest hún á rúm sitt og fer að lesa í bók. Stúlkan

var vel að sér og guðhrædd: þegar hún hafði setið litla stund, kemur í

bæinn margt fólk; voru það karlmenn kvennmenn og börn. Tók það nú

alt til að dansa meö ymsum dansleikjum; það talaði til stúlkunnar, og

biður hana að koma í hópinn og dansa með sér, en hún þegir, situr kyr

og les í bókinni. fcað biður hana að koma, og býður henni hitt og annað

til þess, að koma. En hún svarar eingu, og situr kyr, sem áður. þetta

gekk einatt, að það var að dansa og biðja hana að koma til sín. En það

tjáöi ekki ; hún sát kyr, þótt það bydi henni stórgjafir; gekk þetta alla

nóttina; en þegar komið var að degi, fór það í burt, en heimafólkið kom,

og bjóst það viö, að hún mundi vera orðin trylt eins og hinar. En þegar

það kom, sá það hana vera eins og hún var þá það skildist við hana.

Spuröi það hana að, hvort ekki hefði neitt fyrir hana borið, og sagði hún

þá frá, hvernig til heföi geingið um nóttina; hún sagðist og hafa vitað það,

að heföi hún farið á dansinn með því, þá mundi hún hafa orðið, sem hinar,

er heima höfðu áður verið. Var hún síðan látin vera heima hverja jólanótt,

á meðan hún var þar, og ávalt haföi sama geingið.

r

Alfarnir og Helga bóndadóttir. (Eptir sögn bóndamanns austan úr

Hreppum.) Einu sinni voru ríkis-hjón á bæ einum í Gnúpverjahrepp austur.

þau áttu tvær dætur, sem nefndar eru, og var eldri dóttirin í allramesta

uppáhaldi, en hin var höfö út undan; hún hét Helga. Sá var anumarki

.

á bænum, að jafnan fannst sá dauður á jólaðaginn, sem bæarins átti að

gæta á jólanóttina, svo einginn vildi þá vera heima. Einu sinni sem optar

fór fólkiö alt til tíöa af bænum. Fór það í bítið á aðfángadagskvöldið til þess

að ná í aptansaunginn , eins og þá var siður til, og ætlaði að koma heim

aptur á jóladaginn eptir messu. Skipuöu hjónin nú Helgu að vera heima til

þess að mjalta kýrnar, og gæta peníngsins, og til að sjóða hángikjötið til jólanna.

Sögöu þau, aö þaö væri þá eingiun skaöi, þó hún hrykki upp af, ef svo vildi

að bera. Aö því búnu fór kirkjufólkið, og var Helga alein heima. Gegndi hún

þá fyrst peníngnum og mjólkaði kýrnar á aðfángadagsmorguninn. því næst

sópaði hún allan bæinu rækilega, og fór að því búuu að sjóða jólakjötið. þegar



hún var lángt komin að sjóða, sér hún hvar hálfstálpað barn kemur inn

í eldhúsið með nóann sinn í hendinni. Barnið heilsar henni, og því tekur

hún vel. Síðan biður barnið Helgu aö gefa sér ögn af keti og dálítið af

floti í nóann sinn, og réttir henni hann um leið. Helga gjörir það, og

hafði þó móðir hennar streingilega bannað henni, að eta eða gefa nokkra

ögn af ketinu eða flotinu, áður hún fór burtu um daginn. þegar Helga

var búin að gefa barninu, kvaddi það hana og vappaði út aptur með nóann.

Leið nú svo dagurinn og lauk Helga af öllum útiverkum um kvöldið. Að

tví búnu kveykti hún sér ]jós í baðstofunni, tók af sér skóna og settist

upp í rúmið foreldranna sinna og fór að lesa í bók.

þegar lítil stund var liðin, heyrir hún hávaða mikinn úti fyrir og

mannamál, og verður þess brátt vör að fjölgar í bænum. Kemur nú inn

allramesti sægur af ókunnugu fólki; fyllist baðstofan af gestum þessum

og rúmin öll, svo Helga komst varla fyrir, fyrir þreyngslum, og þess varð

hún áskynja, að eins var fult frammi í bænum, og í öllum bæarhúsunum.

þegar fólk þetta var búið að koma sér fyrir, fór það alt að skemta sér

með allskonar leikaraskap og gleði. Ekki lagði Þaö neitt til Helgu, heldur

en þaö sæi hana ekki, eða hún væri eingin til. Ekki skipti hún sér heldur

neitt af gestunum, og var alt af að lesa í bókinni sinni. þegar Helga

hélt, að viölíka vaka væri komin og vant var, vildi hún fara út að mjólka

kýrnar; því þar var siður að mjólka eptir vöku , eins og víða er gjört.

En hún gat ekki snúið sér viö fyrir þreyngslum. Einn maöur var í

baðstofunni miklu stærri en allir aðrir; hann var roskinlegur og hafði mikið

skegg. þessi maöur kallar nú upp, og biður ókunnuga fólkið aö hliöra

til, lofa Helgu að ná skónum sínum, og gefa henni rúm til að gánga um
baöstofuna og bæinn. Fólkiö gjörir þaö. Fer þá Helga út í myrkrinu;

því hún skildi ljósiö eptir hjá fólkinu. l>egar hún er komin út í íjósið og

farin að mjólka kýrnar, heyrir hún, að þar kemur einhver. Sá heilsar

henni; hún tekur því vel. Sá sem inn kom biöur hana þá, aö lofa sér

að hvíla hjá henni uppi i moðbásnum. En Helga bverneitar því. Itrek-

aði hann bæn sína nokkrum sinnum, en hún neitar því alt af. Fer hann

burtu við svo búið, en Helga heldur áfram að mjólka. Skömmu eptir

heyrir hún að geingið er inn í íjósiö að nýu. Er henni enn heilsað, og

heyrir hún, að þaö er kvennmaöur. Hún tekur kveöjunni vel. Hin aðkomna

Þakkar þá Helgu alúðlega fyrir barnið sitt, og fyrir það, að hún hafi ekki

oröiö viö bón mannsins síns í fjósinu. Og um leiö réttir hún aö henni

fataböggul, sem hún biöur hana eiga fyrir hvorntveggja þenna greiða, sem

hún hafi sýnt sér. „Ætla eg svo til,
u

segir aðkomna konan, ,,aö í böggli

tessum séu föt handa þér, sem þú verðir sæmd af að bera á þínum heiðurs-

degi, og er þar í belti, sem ekki mun verða þér t>á til minkunar. En

t>ú munt verða gæfukona,
u

segir hún, „og eignast biskup fyrir mann.

Skaltu aldrei farga fötum þessum, og ekki bera þau fyr en þú giptist.
u
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Helga tekur viö bögglinum, og þakkár fyrir gjöíina. Geingur nú konan

út, og Helga fer inn, þegar hún er búin í fjósinu. Amaðist einginn viö

henni, heklur gaf fóMö henni gángrúm í bænum. Settist hún upp í rúmiö

aptur, og fór aö lesa í bókinni sinni. Undir daginn fór fólkiö aö smá-

fara burtu, og meö clegi var það alt farið, og lét eins og það hvorki sæi

Helgu né heyröi, og eins gjörði hún viö Það. þegar hún var ein orðin,

fór hún aö skoöa í böggulinn, og sá hún að álfkonan hafði gefið sér allra-

mestu dýrindisföt, en þó bar beltið lángt af öllu ööru. Geymdi hún nú

böggulinn vandlega.

Helga lauk því næst af öllum morgungegníngum á jóladaginn, og var

búin að öllu, þegar fólkið kom frá kirkjunni. „l>að lá alténd aö, aö hún

mundi lifa, af því einginn söknuður var henni, þó hún hefði farið,
tc sögðu

foreldrarnir, þegár þau koinu heim og sáu, aö Helga var heil á hófi. Var

nú Helga spurð spjörunum úr , hvað fyrir hana heföi boriö um nóttina.

En hún sagöi undan og ofan af af |>ví. jpó sýndi hún foreldrum sínum og

fólkinu öllu fötin, sem álfkonan haföi gefið henni. Dáðust allir aö fötunum,

en einkum þð beltinu, og vildi nú bæði móðir hennar og systir taka þetta

af henni ; því þéim þókti henni ekki hæfa slíkt skraut. En Helga lét ekki

klæöin, heldur geymdi þáu vandlegá niöur í kistu, sem hún átti.

Nú ieiö og beið, og bar ekkert til tíöinda, þángaö til næstu jól komu.

þá vildu þær vera heima, móöir Helgu og systir, til þess að veröa fyrir

gjöfum álfafólksins, ef það kynni að koma. Og þaö varð út úr á endanum,

að hússmóöirin sjálf varö heima, en hitt fólkið fór alt til kirkjunnar. Er

ekki sagt frá aögjöröum húsfreyu, annað en það, að á meðan hún var aö

sjóða jólakjötiö, kom dálítiö stálpaö barn til hennár inn í eldhúsiö, og hélt

á nóanum sínum í hendinni. Barnið heilsaði konunni, og baö hana gefa

sér dálítinn kjötbita og ögn af floti í nóann sinn. Konan brást illa vió,

og aftók með öllu aö gefa því neitt; ,,því eg veit ekki hvað miklu ríkari

þeir kunna að vera en eg, sem að þér standa," segir hún. Barnið ítrekaöi

bænina, en konan varð þá svo æf, að hún barði það frá sér, og sló á

handlegg barnsins , sem það rétti nóann fram meö , svo handleggurinn

brotnaði, en nóinn hraut ofan á gólfiö. Barníö fór þá aö gráta, tók nóann

sinn upp með hinni hendinni, og gekk burtu skælandi. Segir ekki meira

af konukindinni, eða aðföruin hennar. En þegar fólkiö kom heim á jóla-

daginn, lá konan á gólfinu, beinbrotin, bárin og blóðug, og aö eins nieö

svo miklu lífi, að hún gat sagt frá komu barnsins og viðtökum sínum við

því, og dó síöan. En öllu var umturnaö innanbæar, brotiö alt og bramlaö

;

maturinn lá til og frá, og allur ónýtur. En svo brá þó við, að aldrei varð

neinn neins var á bænum um nokkur jól eptir þetta.

En það er frá Helgu að segja, að hún var enn nokkur ár hjá fööur

sínum, og fór síöan frá honum í Skálholt. jþar giptist hún síöan biskupinum,

þó hér sé ekki sagt frá, hver þá var biskup í Skálholti. A sínum heiðurs-
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degi var hún í klæðununi, sem álí'konan gaf henni forðum, og dáðust allir

að þeim, en þó um fram alt beltinu; því slíka gersemi þóktist einginn

iyrri séð hafa. Varö Helga hin mesta lánskona, og lifði bæði leingi og vel.

Og kann eg nú ekki þessa sögu leingri.

Áliádans á nýársnótt. Tvo bræður greindi á um þaö, hvort huldu-

fólk væri til. Aunar hélt því fast fram, að L>að væri; en hinn neitaði því

þverlega. Fór þessu svo fram um hríö, þácígað til sá, er neitaði tilveru

hulduí'ólks, reiddist, kvaðst skyldi burt lara og ekki aptur koma, fyrr en

hann væri orðinn [>ess vísari, hvort huldumenn væri til, eða ekki. Síöan

fór hann leiðar sinnar um fjöll og íirnindi, hóla og dali, og varð einkis

vísari. Ekki er sagt af ferðum hans, fyrr en hann kom á gamlársdags-

kvöld á bæ einn, og var þar íólk alt dapurt mjög. Feröamaöur var mál-

hreifur og spuröi , hvaö mönnum stæði þar svo mjög fyrir gleöi. Var

honum þá sögð orsökin, að einginn vildi verða eptir og gæta bæarins,

nieöan heimamenn færi til tíöa
; því |>ar heföi nú í lánga tíma horfiö gæzlu-

maöur hverja nýársnótt, og vildi ]>ví einginn eptir veröa til bæargeymslu;

hví öllum þækti þeini sér bani búinn, sem til þess yrðu. Komumaður
bað heimamenn vera ókvíöna um slíka hégilju, og bauðst aö gæta bæarins.

Við þaö létti öllum um hjarta, en óttuðust þó, hversu honum mundi reiða af.

þegar heimanienii voru farnir til tíða, tók hann sig til og nær fjöl úr

þilinu fyrir ofan fremsta rúmiö í baöstofunni, og fer þar inn milli l>ils og

veggjar, hleypti síöan þiljuimi aö mestu leyti fyrir aptur, en lét vpra litla

rifu á fellíngunni, svo að hann gat séð um alla baðstoíuna. En hundurinn,

sem meö honum var, lá á pallinum. þegar hann var búinn aö koma sér

þannig fyrir fyrir lítilli stundu, heyrði hann mannamál og traðk úti
,
og

skömniu síöar heyrir hann, aö geingiö er inn í baöstofuna og er þar komið

niargt manna. Hann sér, aö hundurinn er tekinn, og sleingt niöur við,

svo að hvert bein brotnaði í honum ; því næst heyrir hann, aö komumenn
tðluðu sín á milli, að mannaþefur væri í bænum; en þó sögðu aðrir, að

það væri ekki kyn, þar sem lieiinamenn væru nýfarnir til tíöa. þegar

gestir þessir höföu umþóttaö sig, sá gæzlumaöur, aö þeir settu borð í

baðstofunni og breiddu þar á gulloíinn dúk , mesta gersemi
, og var allur

borðbúnaður þeirra að því skapi, skálar og diskar, ker og knífar, alt var

af silfri. Síðan settust þeir aö snæðíngi og íór þar alt siðlátlega fram.

Gestir þessir létu dreing einn gæta dyra, og hvenær dagur Ijómaði, og var

hann ýmist úti eða inni? Hinn mennski inaöur tók eptir þvi, aö í hvert

sinn, sem hann kom inn, var hann spurður, hvaö tíinanum liöi; en hann

svaraöi jafnan, aö lángt væri til dags. Eptir þettá fór gæzlumaður smátt

og smátt aö rífa úr gættinni á baöstofunni , svo aö hann kæmist fljótt út

milli þils og veggjar, ef á lægi. En er menn þessir voru mettir, sá hann,

að maður og kona voru leicld frain, síöan sá hann hinn þriöja mann gánga
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aö þeim og virtist honum það muncli prestur vera. Síðan var hafinn

saungur og súngnir hinir sömu sálmar, sem vant var aö sýngja viö hjóna-

vígslur, og að öllu eins farið, og vandi var hjá velkristnum mönnum. En

þegar hjónavígslunni var lokið, var tekiö til að dansa, og hélzt sú gleði

um stund. þegar dansað hafði verið um hríð, kom dyravörður huldumanna

inn
,
og var hann sem fyrri spurður , hversu lángt væri eptir nætur

,
og

kvað hann enn lifa sjöttúng. I því gall gæzlumaöur viö, sem hafði laum-

ast úr gættinni og stóð að baki dyravarðar, og mælti: „Lýgur þú það; því

nú er þegar dagur á miðju lopti." Við þetta brá huldumönnum svo, er

að dansinum voru, að þeir drápu þegar dyravörð sinn; en á meðan hljóp

gæzlumaður aptur á milli þils og veggjar. þegar huldumenn höfðu drepið

dyravörðinn, hlupu þeir út, hver sem fyrstur gat, eins og lömb úr stíu

og skildu alt sitt eptir. þegar gæzlumaður sá það , veitti hann þeim

eptirför áleingdar, og sá það síðast til þeirra, að þeir steyptu sér í vatn

eitt, er var kippkorn frá bænum. Snéri hann við það heimleiðis og tók

saman alt það, er huldufólkið haföi eptirskilið, vistaleifar og borðbúnaö

hinn dýra. Skömmu síðar komu heimamenn frá tíðum, fögnuðu þeir

gæzlumanni vel og spurðu hann , hvort hann heföi einkis vísari oröið.

Hann kvað lítiö mark hafa verið að því og sagði þeim upp alla sögu.

þóktust heimamenn þá sjá í hencli, aö hinir fyrri gæzlumenn heföu látið

sjá sig, og það mundi hafa orðið þeim að fjörlesti , viðlíka og hundinum í

þetta sinn. Heimamenn þökkuðu gæzlumanni framgaungu sína með mörgum

fögrum orðum, og gáfu honum alt það, er huldumennirnir höföu eptir skilið,

og hann mátti með komast. Aö því búnu hélt hann heimleiðis, og hitti

bróður sinn. Sagði hann honum upp alla þessa sögu og það með, að

héðanaf skyldi hann aldrei synja fyrir það, að huldufólk væri til. Seinna

tók hann við búi eptir foreldra sína, kvæntist bg varö hinn mesti auðnu-

maður alla æfi. fcókti hann nefndarmaður í þeirri sveit, ötull og úrræða-

góður í öllum vandræðum. En það er af bæ þeim að segja, er hann gætti

forðum, aö þar hvarf aldrei maður siðan nokkra nýársnótt.

Systurnar og álfafólkið. (Vestfirzk sögn.) Einu sinni voru 2 systur

frumvaxta hjá foreldrum sínum, er höfðu aðra þeirra að olbogabarni. Einu

sinni um veturinn bar svo við, að alt fólkið af bænum ætlaði til aptan-

saungs, og þar á meðal lángaði bóndadótturina , sem út undan var höfö,

mjög til aö fara. En sökum þess aö einhver varð að vera eptir heiina,

þá var húu látin sitja kyr, þótt henni væri það náuðugt. Og er alt fólkiö

var farið að heiman, tók hún til að hreinsa bæinn bæöi uppi og niðri, og

setti ljós hvervetna. En er hún hafði lokið þeim starfa, bauð hún heim

huldufólki með þeim hætti, sem tíðkaðist, og gekk í kríng um allan bæinn

með hinum tíðkanlega formála („Komi þeir, sem koma vilja," o. s. fr.).

Síðan gekk hún inn á lopt og fór að lesa í guðsoröabók, og leit aldrei
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upp úr henni, fyrr en dagur rann. En jafnskjótt og hún var sezt, kom
inn í húsiö fjöldi álfafólks, og var það alt búiö gulli og skrautklæðum.

Raðaði það um gólfiö allskonar gersemum og bauö bóndadóttur; fór það

°g aö stíga dans, og bauð henni aÖ koma í dansinn, en hún sinti því ei,

°g þessu atferli hélt huldufólkiö alt til dags. fín er dagur rann, leit

bóndadóttir út í gluggann og mælti : „Guði sé lof, nú er kominn dagur. u

Og er huldufólkið heyrði guð nefndan, þaut það burt og skildi eptir allar

gersemarnar.

þegar fólkið kom heim og systir bóndadóttur sá gersemar þær, er

hún hafði eignazt, öfundaði hún liana og sagði, að systir sín skyldi ekki

vera heima næsta ár, heldur hún sjálf. Nú kemur annaö gamlaárskvöld

og situr eptirlætisdóttirin heima; hlakkar hún mjög til komu álfafólksins,

býöur því heim og lýsti bæinn. Síöan kom huldufólkið, eins vel búið og

fyrri, raðaöi meiðmum á gólfiö, fór aö dansa, og bauö henni í dansinn, og

Þaö þá hún. En svo fór, að hún lærbrotnaöi í dansinum og varö vitstola.

En hulduiólkið fór burtu meö alla gripina.

Krossgotur. (Eptir sögn herra Jóns Sigurössonar.) Sumir segja aö Krossgötur

se þar til d. á fjöllum eöa hæöum sem sér til fjögurra kirkna. Elsta trúin

ör sú aö menn skuli liggia úti jólanótt, því þá er áraskipti, og enn í dag telja

nienn aldur sinn eptir jólanóttum og sá er t. d. kallaöur 15 vetra sem hefir

lifaö 15 jólanætur. Síðar færöu menn ársbyrjanina á nýjársnótt. 1 l>egar menn
sitja á krossgötum þá koma álfar úr öllum áttum og þyrpast aö manni og

biðja hann að koma með sér en maður má engu gegna, þá bera þeir að manni

allskonar gersimar gull og silfur, klæði mat og drykk, en maöur má ekkert

Þiggja. þar koma álfakonur í líki móður og systur manns og biöja mann
að koma og allra bragöa er leitaö. En þegar dagur rennur þá á maöur
að stanða upp og segja : „guði sé lof, nú er dagur um alt lopt.

u þá hverfa

allir álfar, en allur þessi álfaauður verður eptir, og hann á þá maðurinn. —
En svari maður eður þiggi boð álfa, þá er maöur heillaður og veröur

* vitstola og alörei síöan mönnum sinnandi. því varð manni sem Fúsi hét

og sat úti jólanótt, og stóöst lengi þangaö til ein álfkona kom meö stóra

flotskildi og bauö honum aö bíta í. fcá leit Fúsi við og sagði það sem
síðan er að orðtæki haft: „sjalöan hefi eg flotinu neitaö;

u
beit hann þá

bita sinn úr flotskildinum og trylldist og varö vitlaus.

Álfarnir á nýársdags kvöld. (Eptir ])andriti ólafs Sveinssonar í Purkey.)

Svo stóð á í Skógum nýársdags kvöld eitt, að seint var kveykt í gaungum
eöur dyrum; var það gamall vani, og helzt enn víða við, að ljós er látið

lifa jóla- og nýársnótt niðri í bæium. Fólk var enn í íjósi á Skógum, því

ftÖ kýr var að bera um dagsetursleytið
,

og þá kýrin var borin, var farið

1. I Orkn. sögu er og sagt aö Sveinn haföi útisetu jólanótt.
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íneö kálfinn ipn; en þegar komið var meö kálfinn inn í bæinn, var sagt í

ílyrnnum: ,,l>að er leiðinlegt, að hér er kveykt svo seint fremur venju."

Var þá þegar ljós kveykt, og látiö lýsa um dyrnar og gaungin,

það var huldumaður, erþetta sagöi; hann vildi ei láta af vana bregða,

aö lýst væri sér og sínum þetta kveld, ]>ví aö á ]>ví kveldi kemur huldufólk

meö gamanleiki og dans víöa í bæi, þótt það sjáist ei nú á dögnm. En
áöur bar þaö til á einstaka bæ, og ekki sízt á jólanótfina, þá fólk var við

tfðir, sem nú er aflagt, og var þá optast gott veður þá nótt, eptir því, sem

gamalt fólk sagöi, er þá liföi, en nú opt stirt veöur, fremur en þá var.

Flutníngiir álfa og Iielgihald. (Epíár handriti Ólafs Sveinssonar í Rurkey).

1819 var únglíngspiltur á Stóra-Akri 1
í Skagafiröi, er Guömundur liét,

og var koniinn uridir tvítugt; faann var smali; hann lét út kindur fyrir

dag morguninn eptir þréttánda; var þá gott veöur. Rak hann kindurnar

fram á dal , er á var beitt
,
þegar veöur var bærilegt. þegar hann kom

meö kindurnar á dalinn, sá hann, hvar lest fór; í lestinni voru bæöi

karlmenn og kvennmenn; einnig voru þar börn, og sat kvennfólkið og

börnin í keri*um, en mikiö farteski var á hestunum. Guömundi kom ekki

til hugar annaö, en aö það væri hans kyns menn, þótt honum þækti það

ólíklegt, aö menn um þann tíma væru þár meö fltitníng á ferö, og svo

þaö, að það sat á kerrum. Hann vildi finna fólkið; og hljópfrá kindunum;

en það herti sig aö komast undan út með klettum nokkrum. Komst liann

þó á hlíö viö þaö, en ei gat hann við það talaö
; því svo var lángt á milli

;

líka fór aö koma í hann efi, hvað þetta væri. Nú kemur það aö hömrum

nokkrum; þar tekur það ofan. Sýnast honum ]>ar opnar húsdyr og Ijós

inni brenna, og þó þrennar eöa fernar dyr opnar; ser hann að fólk ]»etta

geingur þar aö; kvennfólkiö geingur inn og börnin, en karlmenn láta

farteskiö inn í hin húsin. Síöan heyrði hann hríngíngar og síiung, en

ekkert orð skildi hann; þegar hann kom að klettunum, voru þá líkaaptur

luktir klettarnir, en kerrurnar, sem honúm sýndist kvennfólk og börri

vera í, voru fyrir hans augum steinai*. Sá hann nú hvaða fóík þetta var,

og vildi nú lialda þaðan sein hraðásfe Seig þá aö honum svefn svo dár,

að hann gat ei geingið ; honum fylgöi og inagnleysi, svo aö hann lágði sig

niöur og sofnar; vaknar síöan aptur, og er þá kominn dagur. Hann

geingur nú magnlítill upp undir klettana; veröur hann þá enn aö leggja

sig hjá klettunum, og sofnar í stað, en vaknar síöan viö, að honum fannst

kalt vatn drjúpa á kinnvanga ser. Var þá dagur kominn um alt lopt;

hann fann litla vætuna, þá hann strauk um vangann, en þá var hann

búinn aö fá megn sitt og afl, en var K> nokkuö ringlaður; komst hann

þó til kinda sinna, er allar voru í hóp í dalnum. Rak hann SíÖatí kindurnar

1. þessi bær er venjnlegast nefndur Stóru-Akrar.
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heim um kveldiö, og lætur þær inn í húsin mjög órcglulcga; fer hann

svo heim. þókti fólki hann mjög eyðilegur í nokkurn tíma þar á eptir,

en það fór þó smásaman af, og bar svo ei meira á honum.

Fardagar álfa. (Eptir handriti ólafs Sveinssonar í Purkey.") þ>að bar einu

sinni viö í Arnarbæli á nýárskvöld, aö fjósmaöur þar, Siguröur að nafni,

vatnaði kúnum inn í Lindarsund, sem svo heitir; það er austnoröan til

viö bæarborgina; en þá hann fór meö kyrnar inn eptir til vatnsins, sá

hann, hvar kona sat hjá borginni, þar í brekkunni ; hún var í hempu. og

haföi kvennhött á höföinu vafinn; þar sá hann og hjá henni bundnabagga;

eigi talaöi hann viö hana neitt, og hún eigi heldur viö hann ; hann þóktist

vita, að hún væri huldukona, og mundi bíða I>ar manna sinna og hesta til

burtfærslu. En þá hann kom meö kýrnar frá vatninu, var konan á burtu

og baggarnir, svo að hann sá hana eigi optar, eða það hefir oröið huliö

fyrir augum hans. Fardagar fólks þessa eru um nýár á veturna.

»

Flutníngurinn. (Austan úr Mýrdal.) A ofanveröri 18. öld bjó í Hvammi
í Mýrdal bóndi sá, er Jón hét. Hann átti mörg börn og var þá gamall,

er saga þessi gjörðist; var hann þá hjá einum syni sínum og kona hans

með honum. I landnorður frá Hvammabæunum er gil , bæði lángt og

djúpt, er Hvammsgil heitir. En austur frá Hvammi eru bæir 2, er Götur

heita; er brúnin fyrir ofan þá alment kölluö í daglegu máli ,,Gatnabrún. u

Einn dag um hausttíma í góöu veðri bar svo við, þegar komið var kvöld

og fólk ætlaöi aö fara að hátta, stóö fyrrtéöur Jón í skemmudyrum; kom

þá kona hans aö honum og baö hann koma að hátta. Hann sinti því

lítið, en horföi stöðugt austur að Götum, eða í þá átt og svo háttaði alt

fólkið á bænum, en hann stóð þar seni hann var kominn í sömu sporum

lángt fram á nótt. En aö morgni sagði hann konu sinni, aö þegar hann

ætlaöi aö fara að hátta, varö honum litiö austur aö Götum; sá hann þá

koma 2 menn ofan Gatnabrún, og sýndist honum þeir bera milli sín því

likast, sem skriðljós væri. þfeir stefndu inn í Hvammsgil. Síðan sá hann

koma fólk í flokkum alt af fleira og fleira, bæöi karlar og konur. Sumir

leiddu börn, sumir báru byrðar stærri og smærri, og þar kom, að hann

sá fluttan allskonar flutníng og að síðustu allskonar fénað. Alt þetta fór

hina sömu leið, sem þeir 2 fyrstu. Jafnvel var því líkast, sem sumir

héldu á eldi eöa ljósi undir hendinni. l>etta þókti bónda undarlegt og því

beið hann, þar til alt þetta var að mestu, eða öllu hjá farið. En veturinn

cptir þetta haust var orðlagöur fyrir hörkur, storma og krassaveður, mest

af útsuðri. Optar um haustið sást líkur flutníngur þessu, sem nú var frá

sagt, en aldrei jafnmikiö í senn. Og jafnvel sá þessi sami bóndi og enda

fleiri um voriö, að líkur flutníngur hefði farið til baka hinn sama ' veg og
var það því tilgáta sumra manna, að þessar verur, sem sáust, hafi vitað

fyrir þennan illviðravetur og flutt sig því, máske úr Reynisfjalli inn í
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áöurnefnt Hvammsgil og þókt þar skýlla. En hitt er víst, aÖ tilburö-

urinn er sannur, þó einginn geti með vissu sagt, hvernig á honum stendur.

Áf því menn virðast bæði að fornu og nýu hafa gjört sér mjög líka

hugmynd um álfa og dverga, eins og einnig um vonda álfa og helvízka

púka, þykir réttast að hnýta sögu þeirri, sem nú kemur, aptan í álfasög-

urnar, og þaö því fremur viö þetta atriði, sem þar er getiö samsætis um
jólaleytið, enn þótt hún bendi, ef til vill, bæði á djöfullegt athæfi og dverga-

æði, 1

þó dverga finnist mjög sjaldan getið á íslandi. 2

Sagan af Steini JVúðuvánga. (Tekin eptir handriti herra A. Ólafasonar.)

Fyrir austan var bær, sem hét á þrúðuvángi. þar bjó sá bóndi, sem

Steinn hét. Kona hans hét Guðrún , en börn hans Illugi og Sigríður.

Steingrímur hét sóknarprestur hans og bjó á Steingrímsstööum. Einginn

trúmaður þókti Steinn vera, enda var þetta mjög snemma í kristni hér á

landi, og loddi þá mörg forneskja við, þó lítiö bæri á. þá voru súngnar

tíöir jólaaptan, sem leingi hélzt viö síöan. Guörún, kona Steins, var guð-

hrædd kona; hún sókti vel kirkju, en bónda var lítt um þaö. Einn jóla-

aptan mæltist hún til að hann færi með sér til tíða; því þá var veöur

dimt, en einginn annar fulloröinn karlmaður til samferöar. Hann tók því

illa, en sagöist þó mundi fylgja henni á Steingrímsstaöi, en ekki verða

við tíðirnar. þau fóru þá þrjú saman, Steinn og Guörún, og Illugi sonur

þeirra. þegar þau voru komin að garði á Steingrímsstööum , skildu þau;

sneri Steinn heimleiðis, en þau héldu áfram, mæöginin. Daginn eptir komu
þau heim aptur, Guðrún og Illugi. Bóndi lá þá í rekkju, þegar þau komu.

Guörún laut ofan að honum, en hann hreifðist ekki. Aldrei var hann

þessu vanur fyrr. Hún spurði, hvort honum væri ílt. „Lítið er um það,
u

segir hann, „en ekki veit eg, hvort eg heföi svo fijótt aptur horfið í

gærkvöldi, ef eg heföi þá vitaö það, sem eg veit nú. u Guörúnu þókti

þetta undarlegt, en fékk þó ekki meira aö vita um það í þaö sinn. Leið

nú fram til næstu jóla svo ekki bar neitt til tíðinda. þenna jólaaptan var

hart veður og fjúk. Guörún mælti þá við bónda sinn, að hann mundi

fylgja sér til kirkju. Hann gjörði þaö, en var þó fálátur mjög. þegar

þau voru komin til kirkjunnar, baö hann Illuga son sinn, að fara heim

meö sér aptur. „Er þaö að sköpum, aö þú lifir fleiri jól, en svo er nú,

aö eg mun ekki leingi lifa; máttu því hafa gagn af aö sjá nokkuö, en eg

eigi.
u

Illugi fór nú heim aptur meö fööur sínum, og var þó hræddur.

þeir komu heim og aö skemmu, sem stóö á hlaöinu. Steinn gekk undir

eins inn í skemmuna, og Illugi á eptir honum. þar biðu þeir litla stund.

þá sýndist Illuga stafninn fara undan skemmunni ; sér hann þá út og lítur

1. Sbr. Kristnisögu, 2. kap. og þorvaklssögu vittförla, 2. kap. í Biskupasögum
,

I.f

5. og 38—41. bls.

2. Sbr. J)ó GuÖmundur Bergjjórsson.
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til austurs. Sér hann þá, hvar koma tveir menn hvítklæddir, og bera

kistu eina milli sín. Dúkur var yfir kistunni og sá ei í gegn um hann.

þeir koma nú inn í skemmuna og nema þar staöar; drífa þá að þeiin

andar margir úr öllum áttum. Spyrja þeir hverjir aðra tíöinda, og gekk

Það alla nóttina. Illugi heyrði, að þeir töluðu um góða menn og vonda

og einkuin börn. þá nefndu þeir Stein föður hans, og lágu þeim vel orð

til hans. það fann Illugi á tali þeirra, að þeim geðjaðist bezt að illum

niönnum og óguðræknum, en undu illa góðum siðum og guðlegum. Sögðust

Þeir á næstu jólum mundu bera Stein bónda burtu í kistu sinni. Illuga

Þókti standa kaldur gustur af gestum þessum, og þókti honum ill sýnin.

En þegar minnst varði, varö gnýr mikill og brast þá á níðamyrkur, en

áður hafði verið bjart vel. þá varð Illuga bilt við, og féll hann í óvit.

þegar hann raknaði við aptur, var hann í rúmi sínu, því faðir hans hafði

borið hann þángað. Steinn dó litlu síðar, og þókti mönnum ekki alt

skapfellilegt um hann.

Illugi sagði frá þessum atburði öllum og því, sem hann hafði heyrt

og séð í skemmunni. Könnuðust menn þá við anda þessa, aö það eru verur

þær, sem kallaðar eru jólasveinar. Gánga þeir um bygðina um jól öll

og eru þá illir viðfángs, ránsamir og hrekkóttir, einkum við börn. Eru

þeir því opt hafðir til að hræða börn með eins og Grýla. — Illugi lét sér

sýnina að góðu verða, eins og faðir hans hafði ætlað til. Varð hann gamall

maöur, kirkjurækinn
,
og hélt vel trú sína. A-ldrei sá hann jólasveina

hvorki fyrr né síðar, og aldrei gjörðu þeir honum mein né móður hans.

Enda birtast þeir sjaldan, og eigi nema óguðlegum mönnum, og ílt er að

komast í kistu jólasveina.

Að síðastu set eg hér fáein ljóðmæli, sem lýsa betur en alt annað,

sem eg hefi séð, búníngi huldufólks. Eru fyrstu vísurnar þrjár skrifaðar

upp vestur á Skarðsströnd 1858 af Sigurði málara Guðmundssyni.

1. Skónála-Bjarni í selinu svaf;

segja vil eg þér nokkuð þar af:

kom til hans álfkona fögur og fríð,

sá hann einga vænni um sína lífstíð.

2. Á bláu var pilsi, en beltið var vænt,

bundiö um enniö silkiband grænt,

skautafald háan, hvítan sem ull,

á hendinni bar hún þríbrotiö gull.

3. Fæturnir voru rauðir, sem rós,

rétt voru lærin fögur, sem ljós;

hofmanna staöurinn hærður svo vel,

sem hnakki á sólþurrum kópsel.
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Maöur hét Jóhann ; hann bjó áEgilstöðum í VopnafirÖi, og var kallaður

hinn þýzki. Han var uppi á sama tíma, og Brynjólfur biskup í Skál-

liolti. Frá því er sagt, aö smalaistúlka hans gekk einu sinni til sauöa.

Skarö er í fjallinu upp af bænum , sem kallað er Kvíslarskarð. þángað

gekk hún til sauöanna. En þegar hún kom heim, mælti hún ]>etta fram:

1. ,,Kom eg upp í Kvíslar-skarð

kátleg stúlkan fyrir mér varö

fögur var hún og íríð aö sjá

fallega leizt mér hana á.

2. Blátt var pils á baugalín,

blóðrauð líka svuntan fín,

lifrauð treya, lindi grænn,

líka skautafadlur vænn.

3. Ekkert haföi eg af henni tal,

undir sat hún sínum sal;

opið stóð Mi bergiö blátt,

beint var þáö í hálfa gátt.

4. Kópur 1 aldrei kjapti hélt,

kátlegt hafði urr og gelt;

sauðir höföu sig af staö;

seimaskoröin gáöi aö.

5. Laukaskorðin leit þá við,

leingur haföi hún ei biö,

inn í steininn arka vann;

aptur luktist sjálfur hann.a

Og enn eru fcessar stökur hafðar eptir manni, sem átti að hafa séð

álfa og híbýli t>eirra, og er þetta hvorttveggja tekið eptir blöðum frá Sig-

uröi presti Gunnarssyni á Desjarmýri

:

1. „Eitt sinn kom eg á Orrustuhól,

og var liðið degi;

lagði eg mig undir lítiö ból,

lángt mér l>ókti eigi.

2. Sá eg, hvar í gljúfrum grá

gluggur stóö á móti;

maöur kom út í mötli blá

með miklti skúfaspjóti.

3. Aö mér kastar oröum hraöur,

t>á aðrir voru að snæða:

soföu ei leingur, sæmdarmaöur;

um svik er verið aö ræða.u

1. Hundsnafii.
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2. GREIN.

SÆBÚAR OG VATNA.

Alfar og sœbúar eða vatna éru náskyldir, eptir þeirri hugmynd, sem
Bnn kemur fram f munnmælum vorum. fcess hefir þegar verið getið, að

álfar rói til fiskjar og stundi veiðiskap bæði í sjó og vötnum, 1 og bendir

til þess meðal annars, að menn kalla það álfavakir 2 á ísum, er loptið hefir

haldist í meðan vötn leggja; segja menn, að álfar hafi vakað þar til að

liggja á dorg eða veiða upp um silúng. En þótt nú vatnabúar séu álfum

svo nákomnir í sumu, eru þeir að öðru leyti svo sérstaklegs eðlis, að betur

sýnist fara á, að athuga þá sér í lagi.

: a) Tvenns konar sæbúar eru það, sein næst gánga álfum og er sagt,

að þeir séu í manns líki, er annað þeirra hafgýgur, haffrú, margýgur
eða meyfiskur, er alt mun vera eitt, en hitt er marmennill, sem nú

er alment nefndur marbendill. Margýgi heíir verið svo lýst, að hún haíi

gulleitt hár og sé í mannslíki niður að beltisstað, en þar fyrir neðan sé

hún fiskur, og hafi þar með sporð. 3 Stundum þykjast sjómenn sjá liana,

en optast er sagt það hafi að borið norður við Grímsey. Hún þykir helzt

gefa úngum mönnum auga, og sækir þá upp á skipin, ef þeim verður það

að dotta; enCredo í Grallaranum gamla er góð vörn við slíku. Marbend-

illinn hefst viö á mararbotni, en sést aldrei ofan sjávar, nema þegar hann

hefir verið dreginn, sem síðar skal getið. Af honum dregur marbendilsmíði 4

(millepora polymorpha) nafn; er það gulhvítur kalksteinn, allur hrufóttur

og körtóttur utan, er skolar upp af mararbotni. Segja menn, að slíkt séu

smíðisgripir marbendla. Landnáma 5 og sagan af Hálfi ok Hálfsrekkum 6

sýna þaö bezt, að marbendlatrúin er ekki úng. Ekki allsjaldan hafa menn
náð marbendlum, og að vísu optast dregið þá úr sjó lifandi, og hafa þeir

þá stundum verið með aungla og net, en þó gánga sögur af því, að þeir

hafi fundizt reknir af sjó dauöir eöa koiniö innan úr hákarlsmaga. 7 þegar

svo ber viö, aö þeir eru dregnir lifandi, vilja þeir ávalt komast út aptur

á sama svið, sem þeir eru dregnir á; fáorðir eru þeir og sinna lítt

mönnum. Lítt kunnug er mönnum háttsemi marbendla, en það vita menn,

að þeir eiga kýr góðar; eru þær allar sægráar að lit og hafa blöðru milli

nasanna eða framan á grönunum, og veröi hún spreingð, þánæst kýrin; annars

eru sækýr óheinjandi. Sækýr eru ágætar mjólkurkýr og góðar til undaneldis.

1. Sjá inngánginn tyrir álfasögunum og Dj úpa-tj örn í d.)

2. Eggert Olafsens og Bjarne Povelsens Reise igennem Island. Soröe 1772, 98. bls.

3. Sjá meir um hana í Konungsskuggsjá. Christjania 1848, 39. bls.

4. Sjá N. Mohr Forsög til en Islandsk Naturhistorie Kh. 1786. 141, 143 og 144. bls.

5. Landnáma (Khöfn 1843) II, 5, kap. 76-77. bls.

6. Fornaldarsögur II, 31—33. bls.

7. Mohr 16--17 bls. og Eggert Olafsens Reise 537—540. bls.

9*
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ÍÞá hló marbendilL (Eptír „Tydfordryf" Jóns Guömundssonar lærða.)

Marbendill er sjódvergur. Gamall málsháttur einn hér í landi er, svo sem

margur segir í dæmisögum: ,,þá hló marbendill." En hvar af það er

komiö, hefir sagt veriö, aö bóndi nokkur dró þann sjódverg, sem sig

nefndi marbendil, meö stóru höföi og höndum síöum, en líkastur sel niöur

frá nafla. Hann vildi á eingum vísindum íræða bónda, því flutti hann hann

nauöugan í land með sér. Húsfrú bóndans, úng og lystug, kom til sjávar

og fagnaöi bónda, kyssandi og klappandi. Bóndi gladdist og lagöi henni

prís og lof, en sló sinn hund fyrir sér, sem honum fagnaði með hústrúnni.

|»á hló marbendill, er hann sá þetta. Bóndí spyr, því hann hló. Marbendill

svaraði: „Að heimskunni. u Sem bóndinn gekk heimleiðis frá sjónum,

rasaöi hann og datt um þúfu nokkra. Hann bölvaöi þúfunni mikillega, og

hvar fyrir hún heföi nokkurn tíma sköpuö veriö, aö standa í sínu landi.

—

þá hló ínarbendill; því hann var í feröinni nauöugur borinn, og sagöi:

„Misvitur er bóndi.
u Svo hélt bóndi marbendil hjá sér III nætur. Kaup-

manna sveinar komu þar meö varníng til sölu. Bóndi haföi aldrei feingið

svo margsólaöa og þykkva svarta skó, sem honum líkaöi. En þessir kaup-

sveinar þóktust hafa þá beztu. Bóndi mátti velja af hundraö pörum, og

sagöi þá strax slítast og alla of þunna. — þá hló marbendill og sagöi:

„Margur villist, þó vís þykist." Hverki fékk bóndinn af marbendli meö

blíðu né stríöu meiri fróöleik, en nú var greint, utan meö þeim skilmála,

aö bóndi skyldi flytja hann út aptur, rétt á þaö sama mið, sem hann var

uppdreginn, og skyldi húka á árarblaöi bónda, þá skyldi hann úrleysa

öllum hans spurníngum, en með eingum kosti ellegar. Bóndi gjörði og

svo eptir III nætur. Og sem hann var kominn á árarblaðið, spuröi bóndi,

hvern tilbúníng fiskimenn skyldi hafa, ef þeir vildu fisknir vera. Marbendill

svaraöi: „Tuggiö járn og troðiö skal til aungla hafa, og setja aunglasmiðju,

þar sem heyra má til ár og lár,
1 og herða aungul í jóra mæði, 2 hafa

gráan griöúngsvað og hráan hrossskins taum. Til beitu [skal] hafa fugls

íoarn og flyörubeitu, en mannskjöt í miðjan bug, og muntu feigur, ef þú
fiskar ei. Fráleitur skal fiskimanns aungull.u

þá spuröi bóndi, aö hverri hehnsku hann heföi hlegiö, þegar hann

lofaöi hústrú sína, en sló hundinn. Marbendill svaraði : „Að þinni heimsku,

bóndi; því hundur þinn elskar þig eingu síður en líf sitt, en kona þín vill

þig dauöan, og er hin mesta hóra. En þúfán , sem þú bölvaöir, er þín

féþúfa, og nógur ríkdómur undir; því varstu misvitur, bóndi, og því hló

eg þar að. En svarta skórnir duga þér þína æfi; því þú átt ekki marga

daga eptir ólifaö, þeir duga þér þá III daga. u Og í því steyptist hann

af árarblaðinu, og skildi þar með þeim. En alt reyndist eptir því, sem

marbendill hafði sagt.

1. Vatns og sjávar niöur.

2. Hestlööri, freiöi [froðu] eöur sveita.
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Opt leysir marbendill aungla af fiskimönnum, þar sem hann býrnærri

miðum, utan í kross liggi hnúturinn.

Frá niarbcndli. (Eptir húsfrú Guönýu Einarsdóttur, nú á Akureyrj,)

Mér er í minni stundin,

þá marbendill hló;

blíö var baugahrundin,

[er bóndinn kom .af sjó]

;

kysti hún laufalundinn

lýmskan undir bjó;

sinn saklausan hundinn

sverðabaldur sló.

A Suðurnesjum er bæaþorp nokkurt, sem heitir í Vogum , en raunar

heitir jþorpið Kvíguvogar, og svo er það nefnt i Landnámu. Snemma bjó

bóndi einn í Vogum, er sókti mjög sjó, enda er þar enn í dag. eitthvert

bezta útræði á Suðurlandi. Einhvern dag reri bóndi, sem optar, og er

ekki.í það sinn neitt sérlegt að segja af fiskifángi hans. En frá því er

sagt, að hann kom í drátt þúngan, og cr hann haföi dregiö hann undir

borð, sá hann þar manns-Iíki, og innbyrti það. það fann bóndi, að maður

þessi var með lífi, og spuröi hann, hvernig á honuin stæöi; enhannkvaðst

vera marbendill af sjávarbotni. Bóndi spurði, hvað hann heföi verið að

gjöra, þegar hann hefði ágoggazt. Marbendill syaraði : „Eg var að laga

andskjólin fyrir eldhússtrompnum hennar móöur minnar. En hleyptu mér

nú niður aptur. u Bóndi kvaö bess eingan kost aö sinni, ,,og skaltu meö

mér vera.
u Ekki töluðust þeir fleira við; enda varöist marbendill viðtals.

þegar bónda þókti tími til, fór hann í land, og hafði raarbendil meö sér,

og segir ekki af ferðum þeirra, fyrr en bóndi hafði búið um skip sitt, að

hundur hans kom í móti honum, og flaöraði upp á hann. Bóndi brást

illa viö því, og sló hundinn. þá hló marbendill hið fyrsta sinn. Hélt

bóndi þá áfram leingra og uppá túnið, og rasaöi þar um þúfu eina, og

blótaði henni ; þá hló marbendill í annaö sinn. Bóndi hélt svo heim aö

bænum; kom þá kona hans út í móti honum, og fagnaði bónda blíðlega,

og tók bóndinn vel blíðskap hennar. þá liló marbendill hiö þriöja sinn.

Bóndi sagði þá við marbendil: „Nú licfir þú hlegið þrisvar sinnum, og er

mér forvitni á aö vita, af hverju þú hlóst íC ,,Ekki gjöri eg þess nokkurn

kost, u sagði marbendill, „nema þú lofir að flytja mig aptur á sama miö,

er þú dróst mig á.
u Bóncli hét honum því. Marbendill sagöi: ,,þá hló

eg fyrst, er þú slóst hund(inn) þinn, cr kom og fagnaöi þér af einlægni.

En þá hló eg hið annað sinn, er þú rasaðir um þúfuna og bölvaöir henni

;

því þúfa sú er féþúfa full af gullpeníngum. Og enn hló eg hið þriðja sinn,

er þú tókst blíðlega fagurgala konu þinnar; því hún er þér fláráö og ótrú

;

muntu nú efna öll orð þfn viö mig, og flytja mig á miö l>aö, er þú dróst
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mig á.M Bóndi mælti: ,,Tvo af þeim hlutum, er þú sagðir mér, má eg

að vísu ekki reyna að sinni, hvort sannir eru, trygð hundsins og trúlcik

konu minnar; en gjöra skal eg raun á sannsögli þinni , hvort fé cr fólgið

í þúfunni, og ef svo reynist er meiri von, að hítt sö satt hvorttveggja,

enda mun eg þá efna loforð mitt." Bóndi fór síðan til, og gróf upp þúfuna,

og fann þar fé mikiö, eins og marbendill haföi sagt. Aö því búnu setti

hann skip til sjávar, og flutti marbendil á sama mið, sem hann haföi dregið

hann á; en áður en bóndi léti hann fyrir borð síga, mælti marbendill:

„Vel hefir þú nú gjört, bóndi, er þú skilar mér móöur minni heim aptur,

og skal eg að vísu endurgjalda það, ef þú kant til aö gæta og nota þér.

Vertu nú heill og sæll, bóndi." Síöan lét bóndi hann niöur síga og er

marbendill nú úr sögunni.

það bar til litlu eptir þetta, aö bóncla var sagt, aö 7 kýr sægráar að

lit væru komnar þar í túnjaðarinn við fjöruna. Bóndi brá við skjótt, og

þreif spítukorn í hönd sér, gekk svo þángáð, sem kýrnar voru; en þær

rásuðu mjög og voru óværar. Eptir því tók hann, að þær höfðu allar

blöðru fyrir grönum. það þóktist hann og skilja, aö hann nrandi af kúnum

missa, nema hann feingi spreingt blöörur þéssaí; Slær hann þá meö kefli

því, er hann haföi í hendi sér framan á granirnar á einni kúnni, og gat

náð henni síöan. En hinna misti hann
,

og stukku þær þegar í sjóinn.

þóktist hann þá skilja, að kýr þessar heföi marbendill sent sér í þakkar

skyni fyrir lausn sína. þessi kýr heíir veriö hinn mesti dánumanns gripur,

sem á Island hefir komiö; æxlaðist af henni mikiö kúakyn, sein víöa hefir

dreifzt um land, og er alt grátt að lit, og kallað sækúakyn. En þaö er

frá bónda að segja, aö hann varð mesti auðnumaður alla æfi. Hann leingdi

og nafn bygðar sinnar og kallaði af kíun þessum , cr á land hans geingu,

Kvíguvoga, er áður voru kallaðir Vogar.

Kvígudalir á Látraströnd. (Eptir sögn herra Arnl. Ólafssonar). Einu

sinni reru fiskimenn frá Höföa í Höíöahverfi á Látraströnd og drógu

kvennmann á aungli; þeir fluttu hana heim með sér að Höföa. Hún var

fálát mjög; sagðist eiga heima í sjónuin, og hafa veriö að skýla að eldhús-

strompi móöur sinnar þegar þeir drógu hana. Húh var alt af aö biöja

þá að flytja sig út aptur í sjóinn og hleypa sér niður áptur á sama rniði

og þeir hefóu dregið sig. En þeir vildu ei, heldur að hún íleingdist í

landi; því hún var vel að sér um alla hluti. Hún var eitt ár í Höföá.

Saumaöi hún ]>á messuklæði þau, sem alt af eru í Laufási síöan. þegar

árið var liöið var hún flutt út aptur; því inenn sáu, aö hún mundi alðrei

una í landi. Hét hún því áður, að hún skyldi senda kýr á land upp.

Sagði hún, aö þegar kýrnar kæmu á land, skyldu menn vera viöbúnir að

taka á móti þeim, og spreingja blöðru þá, sem væri á milli nasa þeirra,

þvf ella mundu þær þegar hlaupa burt aptur í sjóinn. Síðan var stúlk-
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unni slept niður aptur í sjóinn á sama iniði og hún hafði verið upp dregin.

Litlu síðar komu upp tólf kvígur úr sjónnm og fóru heiin aö Höföa. þær
voru sægráar á lit. Heita þar nú Kvígudalir, sem þær komu upp. Sex

af kúm þessum náðust, og þóktu mesta afbragð, en sex sluppu.

Sækýr. (Eptir Jón Bjarnason í Breiöuvík í Múlasýslu.) I Breiöuvík við Borg-

arfjörð í Múlasýslu bjó niaður, sem hét Bjarni, er kallaður var Bjarni

sterki. Eitt sumar bar svo við, að Bjarni var úti á túni í þykkmiklu

veðri og þoku. Heyrir hann þá gripaferð út til sjávar fyrir neöan bæinn.

Fer hann þá að horfa út í þokuna; ser hann þá, að þar fer nautaíiokkur,

og ei færri en 18, og lítill piltur hleypur á eptir, en þar eptir fór kálfur.

Bjarni hleypur á stað og í veg fyrir nautin; |>vi hann þóktist vita, að

það mundu vera sænaut. Eu feegar pilturiim ser það , fer hann að heröa

á nautunum að hlaupa. það sér Bjarni, að uxi fer fyrst, og eru hríngar

á hornum hans, og hrínglaði í, fregar hann fór að hlaupa. Hlupu svo

hver í kapp við aðra, Bjarni og pilturinn
,

þartil kom í sjávarmál. Var

táBjarni kominn á milli kálfsins og nautanna, og fór pilturinn með naut-

aflokkinn í sjóinn, en Bydnú sneri móti kálíiiium, og barði framan á nasir

honum, svo blaðran sprakk, sem sagt er, að sé milli nasanna á sænautun-

um, og komst hún feá ekki í sjóinn, og leiddi Bjarni hana heim til sín.

þetta haföi verið kvíga, og varð tuttugu-marka kýr, og út af henni var

hið bezta kúakyn í Breiðuvík leingi fram eptir ölduiium.

Vatn pað, sem er í Haukadal vestra, ér djúpt mjög, og ætla menn,

að þaö hafi undirgaung viö sjóinn. þykjast nienn opt heyra dunur í vatn-

inu, og opt brýtur ís af því í frosti. Einu sinni í fyrndinni er mælt, að

bóndinn á Vatnshorni hafi fyrir dag á útliðandi sumri komið í ijós sitt.

Lét hann það standa opið, ef kýr kynnu að koma heim. En er hann kom
í íjósið, var þaö fult af 18 kúm, sægrám. Voru þær alveg eins og aðrar

kýr, neina hvað blaðra var á nösuin þeirra. Kýrnar ruddust út, en bónði

greip barefii, og tókst honum að spreingja bluðruna á 9 kúm. Sluppu

hinar í vatniö ; en þær, sem blaðran var spreingd á, urðu eptir, því þær

voru í eðli sírni orön$r að landkúm. þær voru allar beztu kýr, og eru

enn margar kýr af kyni þeirra um Dali. 1

b) Sögur um nykuriini, sem og nennir er kallaður eða vatna-

hestur, eru þó enn ólíkari að eðli sínu álfasögum. Nykur er bæöi í ám
og stöðuvötnum og jafnvel á sjó. Hann er líkastur hesti að öllu skapn-

aöarlagi
,

optast grár að lit, en þó , stundum brúnn og snúa allir hófarnir

aptur, hófskeggin öfugt við það, sem er á öörum hestum; þó er hann als

ekki bundinn viö þessi einkenni; hitt er honum eiginlegt, að hann breyti

1. Eptir handriti séra Skúla Gíslasonar.
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sér snögglega á ýmsa vegu að eigin vild. 1 fcegar sprúngur koma í ísa

á vetrardag, verða þar af dunur miklar; segja menn |>á, að nykurinn

hneggi. Hann kastar fyli, eins og hestar, en alt í vatni, en t>ó hefir fcaö

borið við, að hann hafi fyljað hross manna. það er einkennilegt við alla

t>á hesta, sem undan nykur eru, að Þeir leggjast niður, hvort fceim er

riðið yfir vatnsfall, eða þeir bera bagga, sem vætir kvið þeirra, og hafa

þeir þá náttúru af nykrinum ; því hann heldur sig á landi við ár og vötn,

sem ill eru yfirferðar; er hann þá spakur og tælir menn til að ríða sér

yfir. þegar það hefir borið við, að menn hafi farið honum á bak, hleypur

hann óðar út f vatnið og leggst þar og dregur þá með sér, er á sitja,

niður í vatnið. Ekki þolir nykur að heyra nafn sitt, eða nokkurt orð, er

því líkist; þa tekur hann viðbragð og hleypur í vatnið. Trúin á nykra

hefir verið um alt land, og því eru sögur um það nálega í hverju héraði,

að þeir eigi að vera i því eða því vatni eða þeirri og þeirri á, en trauð-

lega þó í þeim, sem straumharðar eru. I Grímsey fyrir norðan er það

trú, að nykur sé þar í sjónum, og að hann hneggi, er hann viti, að eyar-

skeggjar hafi sókt kú til meginlandsins ; verða þær hamslausar af hneggi

hans, stökkva í sjóinn og farast svo. Til þessa bendir og það, að Grímsey-

íngar hafa ekki árætt fyrr en nú á seinni árum, að hafa kú í eynni.

Fyrir kemur það, að nykur er nefndur kumbur; hvort sem af því

er dreginn Kumbravogur eða ekki, þá er þó af því dregin Kumburtjörn

hjá Skarði undir Skarðsfjalli í Landsveit. Ymist þar eða í öðru stærra

stöðuvatni hjá Háholti á að vera nykur. Ur Kumburtjörn kom einu

sinni graðhestur grár í aðra hesta og fyljaði meri eina; folaldið, sem hún

átti, varð stór hestur og hinn mesti valsgripur, en aldrei mátti ríða honum

mjög djúpt í vatni, því þá vildi hann leggjast niður. — Sú er saga til

þess, að nykur sé ekki bundinn við hestlíki eittsaman, að úr þessu sama

vatni kom einu sinni grá kýr stór og troðjúgra. En er átti að mjólka

hana, var þess vart, að klaufimar sneru öfugt á henni, eins og hófarnir

á nykrinum ; vildi þá einginn við hana eiga, enda varð kýrin þá svo ólm,

að hún kramdi barn eitt fyrir bóndanum til dauðs, og hvarf síðan. 2

Svo stóð á, að sóknarbændur áttu einu sinni að gjöra upp og hlaöa

kirkjugarðinn á Barði (aðrir segja á Holti) f Fljótum. Dag einn snemma

voru þeir allir komnir þar til þess starfs nema karl einn; sá maðurinn

þókti heldur grályndur og lítið við alþýðuskap. Leið svo fram á miðjan

dag, að karlinn kom ekki, og þókti hinum, að honum seinka. Um mið-

degis-bil sáu þeir, hvar karl kemur og teymir eptir sér gráan hest. þegar

1. Sjá Snorraeddu. Arna-Magnúsonar útgáf. II, 122. bls. og. I, 606. bls., Reykjavíkur

útgáf. 123. bls. Eggert Olafsens Reise, 55—56. og 711-712. bls.

2. TekiÖ úr Dr. Maurers Isl. Volkss. 33. bls., og sagöi honum söguna Oddr bóndi

Jónsson. Slíkar sögur eru eingar nýsmíðar hér á landi, \m Eyrbyggja-saga (Havniæ, 1787)

hefir áfekka frásögn í 63. kap.
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Wl kemur, veröur hann fyrir hrakyröum hinna, er áöur höföu komið, aö

hann kæmi seint í samvinnuna. Karl lét sér ekki óðslega og spyr, hvaö

hann skuli vinna. Vill þá svo til að honum er skipað í flokk meö þeim,

er flytja áttu hleðslu í garðinn, torf og streingi, og lætur hann sér það

vel líka. Gráni var mjög úfinn og illur viö aðra hesta, er voru f torflest-

inni, sleit sig aptan úr þeim, beit þá og barði, og þar kom, að einginn

hesturinn hélzt við fyrir honum. þetta þókti flutníngsmönnum mein mikið,

og kom þeim nú saman um, að leggja á hann þeim mun þýngra, en það

kom alt fyrir ekki. Hann fór eins léttilega með helmíngi þýngri klyfjar,

eins og áöur, og linti ekki fyrr látum, en hann hrakti úr höndum þeim

alla aðra hestana ,
og varð hann þá einn eptir. Karl tók þá klárinn og

lagði á hann eins mikið, og áður hafði verið lagt á alla hina hestana í

hverri ferð, og fór með hann á milli, og var hann þá spakur. þannig

flutti hann á grána alla hleðsluna í garðinn. En er því var lokiö, tekur

hann beizliö fram af honum, undir kirkjugarðinum , þar sem hann var

nýhlaðinn, og slær með beizlinu á lendar hestinum í því hann sleppir

honum. Við það kunni gráni ekki, setur upp rassinn og koma báðar

lappirnar á kirkjugarðinn, er hlaðinn hafði verið upp um daginn, og hrundi

stórt skarð í hann, og hefir það aldrei staðiö síöan, hvað opt sem það hefir

verið hlaðiö, uns farið var að hafa það fyrir gánghlið út í kirkjuna. En
það sást síðast til ferða klársins, aö hann brá á leik, er hann var laus

og linti ekki, fyrr en hann komst í Holtsvatn; þóktust þá allir vita, að

þetta hafði verið nykur. 1

Nennir. (Tekiö eptir sögn herra A. Ólafssonar.) Einu sinni var smalastúlka

að leita að fé. Hún hafði geingið leingi og var orðin lúin mjög. Sér hún

þá hest gráan 2 og verður fegin; hnýtir upp í hann sokkabandinu sínu,

leggur svuntuna sína á hann, leiðir hann að þúfu og ætlar á bak. En í

því hún ætlar á bak segir hún: „Eg trúi eg nenni þá ekki á bak.
u þá

tekur hesturinn viðbragð mikiö og stökk út á vatn eitt skamt þaöan og

hvarf. Stúlkan sá nú hvers kyns var, að þetta var nykur. því það er

náttúra hans, að hann má eigi heyra nafn sitt, þá fer hann í vatn sitt, en

hann heitir ööru nafni Nennir, og því fór hann, þegar stúlkan sagöi

nennir. Sama veröur og, ef nykurinn heyrir sagt andskoti.

Einu sinni voru 3 eða 4 börn aö leika sér. Skamt frá bænum var

stórt vatn og sléttar eyrar með vatninu. Börnin voru á eyrunum við

vatnið. þau sáu þar hest gráan og fóru að skoöa hann. Fer þá eitt

1. Sagan er tekin eptir Sigurði málara Gúðmundssyni Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss.

33. bls. Sbr. og Landnámu II, 10. kap. (Kh-útgáf 1843) 93—94. bls. og Snorra-eddu,

42. kap., í Reykjavikur-útgáfunni. bls. 25—27.

2. Sumir segja br únan. þessi saga er mjög algeing og sögð um nykra í ýmsum

vötnum.
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barniö á bak og svo hvert af öðru, þángað til þaö elzta var eitt eptir.

þau báðu þaö að koma líka, því þau sögöu, aö nógu væri lángur hryggurinn

á klárnum, þó t»au kæmu öll saman. Barniö vildi ekki fara og sagöist

ekki nenna því. Tók þá hesturinn viðbragö og þaut út í vatnið meö öll

börnin hin.á bakinu. Barniö sem eptir var, fór heim og sagði frá atburð-

inum. eins og hér er nú sagt. Vissu menn að þetta hafði veriö nykur,

og heíir hann ekki sézt síðan og ekki heldur börnin.

c) þó nykrar séu öllu líkari dýrum, en mannslíki, sem álfar birtast

mönnum í, eru þó þeir vatnabúar, er skrímsli heita, enn fráleitari allri

mannslíkíng, 1 enda er opt ekki auðið, að gjöra þeirra nokkurn greinarmun

og annara dýra, er ímyndun þjóðarinnar heíir fundið eitthvað yfirnáttúrlegt

við, og því verður síðar nokkuö vikið á sum slík dýr. Meö oröinu skrímsli

(í fornmálinu skrímsl) táknarnenn nú optast sérhverja óákveöna ófreskju,

er menn þykjast hafa séö, eöa heyrt um getiö, og ef þeim er lýst, veröur

sjaldan ráðiö af lýsíngunni, hvaöa skepna það eigi helzt að vera; svo er

lýsíngin skrímslisleg eöa skrýpaleg. Bæði eru til sjóskrímsli og vatna-

skrímsli, og þekki eg cinga aögreiníng þeirra. Vatnaskratti er áSuðurlandi

og um Borgarfjörð alment nafn á ófreskjum þeim, sem annarstaðar eru

kallaðar vatnaskrímsli. þó er þaö stundum sama sem nykur, t. d. í

gátunni : -unwl $i: \

„þar reið maöur þétta braut

þand' út kálfa báöa

vatnaskratti og þjófaþraut,

þú skalt nafniö ráöa.
u2

I Grímsey fyrir norðan fara margar sögur af sjóskrímsli. þykjast

menn þar hafa oröiö þess varir, aö það komi á land á náttarþeli, og séö,

aö það veltist áfram eins og rokkhjól eða skerborö
,

og iúndiö slor eptir

það, þarsem það hafi legiö í grasinu. Aörir ætla, aö slík sjóskrímsli séu

hvalur sá, er skeljúngur heitir og sagt er aö grandi skipum. 3
í þorskafirði

vestra er og getið skrímslis eins, er sé hættulegt fyrir skip og leitist við,

að hvolfa undir ínönnunum. það skrímsli hefir opt sézt og lítur þá út

eins og skip á hvolfi. Ekki eru skrímsli |>essi síður í vötnum en í sjó,

sem fyrr segir og þykjast menn hafa séð eitt neðarlega í þjórsá í hákalls

líki eöa skötulíki og annað til í sömu á alla götu upp hjá Sóleyarhöföa í

1. Ef qú sÖjgUr um jicss konar skrímsli kynnu ab J^ykja eiga lítiö skilt viö álfásögur,

er ]jcss J)ó aÖ geta, að eitthvaS er líkt á komiö með þessum sögum og sögtinum um
dverginu Andvara, er brást í geddu-líki, og Loka í laxalíki; sbr. Siguröar-kviöu Faí'nis-

b'aha II og Ægisdrckku.

2. Maöuriiui hét Nikulás; œtti ]á vatnaskrímsli aÖ vera nykur, cn jjjófa-l'i'aut sjálf-

kenníng um iás. Vísuna sagöi busfrú Hólmfríöur |)orvaldsdóttir í Keykjavík,

3. Sjá Mohr, 15 bls. og Konungsskuggsjá 12. kap. 31. bls.
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óbygðinni. Undir Eyaíjöllum er vatnaskratti í skötulíki, þegar menn
hafa komiö auga á hann, og er það haft til sannindamerkis , aö )>að se

sktímslí, en ekki venjuleg skata, að hún gángi aldrei upp í vötn. þetta

skrímsli er ílt viðureignar, og leitast við að draga menn og skepnur niður

tíl sín í vatniö. Bæöi í Skorradalsvatni og Hvítá í Borgarfiröi eru skrímsli.

Hafa menn stundum séð það í vatninu marga daga í röö, t. d. á jólaföst-

unni 1858, og þaö alt fram yfir jól. þaö eru ekki fleiri en 5 til 6 ár

síöan, að seli fór að reka höfuðlausa upp úr Hvítá í Borgarfirði, alt upp

hjá þíngnesi og Stafholtsey; 1858 voru þeir ekki færri en 9, sem rak

þannig á sig komna, og var það mál manna, aö skrímsliö í ánni heföi

bitiö af þeim hausana. 1

SkrímsliÖ í Yesturhópsvatlii. (Bptir handriti sora Skúla Gislasonar á

Stóranúpi.) Á næstliöinni öld bjó maöur sá í Bjarghúsum í Vesturhópi, er

Kolbeinn hét. Hann var snauður maöur, en kom sér alstaðar vel, og

urðu því margir til aö gjöra honum gott. Einu sinni gekk hann í góöu

veöri og túnglsljósi yfir Vesturhópsvatn á ísi aö Vatnsenda, til þess aö fá

nokkuð hjá bóndanum þar til jólanna. Var þetta á þorláksmessu-aptan.

Bóndi lét hann hafa vænt sauöarkrof. Sneri Kolbeinn þá heimleiöis og

bar krofið. þegar hann var á miöju vatninu, heyröi hann dunur fyrir

aptan sig; brast ísinn þar og kom upp dýr mikið áttfætt, líkast því í

vexti og sköpulagi, sem tveir hestar væru fastir ^ainan á rössunum, pg

sýndust tvö höfuð á því. Skrímsliö veitti Kolbeini eptirí'ör. Sá hann, aö

hann mundi ckki draga undan , svo hann lét krofiö laust og hljóp svo

heim, sem mest mátti hann. Daginn eptir fór liann aö vitja krofsins,

en fann t>á ekkert af ]>ví nema beintuggur. Leiddi hann nágranna sína

aö, og sýndi l>eim; en svo var hann vel látinn, að þeir bættu honum

skaöann.

N«addi. (Eptir Jón hónáa Sigurbsson í JSÍjarövík í Málasýslu.) Meöail þeir

niöjar Bjarnar skaííns voru uppi, lagöist af þjóðleiö sú, er liggur milli

Njarövíkur og Borgarfjaröar, yfir Njarðvíkur-skriður , er svo eru nefndar;

var þaö fyrir |>á sök, aö óvættur ein í mannslíki að ofan, en dýrslíki aö

neðan lagðist fyrir menn á veginum, og veitti mörgum bana, þegar fór að

dimma nótt, svo óíært var um veginn að íara. Ovættur þessi hélt sig í

gili því, sem liggur Njarðvíkur megin viö ski'iöurnar, og kallaö er síöan

Nadda-gil; því á lcvöldin um haust og vetur lieyrðist, eins og eitthvaö

væri aö nadda og glainra á grjótinu lieim aö Njarövík; fyrir l>etta kölluöu

menn óvætt þessa Nadda.

það var eitthvert sinn um haust síöla, aö Jón Bjarnarson koni seint

úrn kvöld áð Snotrunesi í Borgarfirði, og ætlaöi í Njarövík. En af því

1. þessar sögur um skrímsli erú tekin eptir Ðr; Maurers IsL Volkss., 35. bls.
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komiö var aS dagsetri, bað fólkiÖ hann aö gefa sig ekki í fcá ófæru, aö

leggja svo seint í skriðurnar. En hann skeytti því alls ekki, kvað sig

ekki mundi saka og ekkert mein að veröa, og hélt svo sína leiö. En sem

hann kom heim undir giliö, mætti hann óvættinni, og réðst á hana. Varð

|>eirra aðgángur bæði harður og lángur. Barst leikur þessi alt á jaðar

þann, sem heitir Krossjaöar; þar sagöi Jón aö óvættur þessi heföi slitið

sig af sér, og dragnaö í sjóinn. Var þar síðan sett upp krossmark þaö,

sem t>ar er enn, með þeirri áskript í latinu, „að vegfarendur skyldu

framfallandi lesa þar faðir-vor,ul og hélzt sá siður leingi fram eptir

öldum;n.ív- j / V; ííÍt .^ ^
<: ^-^fÁ^ '

':';>* ^:. . Wbiizi^

Jón komst í Njarðvík þjakaður mjög, víða blár og marinn, lá rúmfastur

í mánuð, og komst svo á fætur. Hann hélt, að óvættur þessi hefði komið

úr sjó, af því hann leitaði síðast til sjávar; en aldrei bar á honum eptir

viðureign þeirra.

Skrímslið í Brúnavík. (Eptir handriti Jóns Bjarnasonar í BreiÖuvík eystra.)

Maður hét Sveinn, og var Guðmundsson; hann bjó í Brúnavík viðBorgar-

fjörð eystra. Hann var sjómaður mesti, og átti aflafaung mikil, og lét

því byggja skemmu stóra niður á sjávarbakka, og geymdi hann þar í

skreiö sína. J>að bar til einn vetur um kvöldtíma, 2 að bóndi hafði ekki

nóg fiskæti heima, og fór því ofan í skemmu eptir riklíngi, rafabelti og

hákarli. En þegar hann ætlar út úr skemmunni aptur, sýndist honum

eitthvað í mannslíki sitja í skemmudyrunum ; talar hann þá til þess, og

skipar því í burt. En það sat sem áður; greip hann þá hákarlasax, er

þar var inni, og rak í vofuna. Henni brá lítt við, en sagði: „Drag út

og stíng aptur.u „Haf þú það, sem þú fékkst," sagði bóndi. Skreiddist

þá vofan út, og hélt til sjávar. En bóndi gekk heim, og þegar hann kom

í baðstofuna, sýndist fólki hann sviplegur. En morguninn eptir sagði hann

frá atburði þessum. Var þá farið aö leita að saxinu, og fannst það í

sjávarbakkanum. Eptir þetta lagði bóndi af skemmuna, og hefir einginn

bygt hana síðan, og sést enn glögt til tóptarinnar. 3

1. KrossjaÖar heitir meljaÖar í NjarÖvíkur-skriÖum. Stendur ncÓantil í honum trðkross,

rétt neÖan viö götuna, og eru skorin á krossinn J>essi orð (vers):

Effigiem Christi, qui prodis, pronus honora.

Fyrir 14 árum (1846) var krossinn orbinn fúinn og fellilegur; j»ví setti bóndinn Jón

Sigurbsson í Njaróvík, fræöimaöur og fornmenjavinur , annan nýan meó sömu gjörÓ, og

hinn gamla, j^ar aptur. Eptir sera SigurÓi Gunnarssyni á Desjarmýri í NorÖurmúlasýslu.

I Olavii Oeconomiske Reise. Kh. 1780, 451. bls. stendur „transis,u og lætur l>aÓ, hvort

sem er, nærri útleggingunni, sem aÓ ofan er sett.

2. I handritinu stóö í sveigum: „sem menn kalla vökustaurskvöld."

3. þó sá, sem skrásett hefir sögu jjessa, liafi kallaÖ hana „draugasögu," hefi eg bæöi

leyft mer, aö breyta jjeirri fyrirsögn og aÖ setja hana í flokk meö sjóskrímslum , af Jjví

mér fínnst hún miklu fremur skrímslisleg, en draugaleg.
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Kort frá MöðpuvSlLuin og sjóskrímslið. Kort þessi, sem síðar

verður getiö, réri einu sinni, sem optar, vetrarvertíð
,
og lá við í sjóbúð

einni, sem fleiri lágu við, einhverstaðar suður með sjó. Fyrir búðinni var

skrá, sem hvorki varð læst né lokið upp nema með lykli. Eina nótt var

það, er þeir höfóu lokað búðinni um kvöldiö að innan, og allir voru

sofnaðir, að Kort dreymir, að honum jþykir einhver ófreskja koma inn í

búðina, og taka í hendina á sér. þykist hann þá standa upp og fara með

.
henni inn undir rúinið^ og teymir skrímslið hann þar út í gegnum búðar-

vegginn; en það þókti Kort þraung leið. Eptir það leiðir skrímslið hann

ofan í fjöru og fram að flæðarmáli; finnur hann þá, að það vill koma
sér í sjóinn, en þá þykist hann hamast í svefninum, eins og hann átti

stundum vanda til, og tók þá ómjúkt á skrímslinu, og lauk svo með þeiin,

að Kort bar hærri hlutann, og kom því í sjóinn. í því vaknaði hann;

stóð hann þá niður viö flæöarmál í nærfötunum einum, eins og hann hafði

lagzt út af um kvöldið. Hugsaði hann þá fyrst, að hann heföi geingið

þángað í svefni; en þegar hann kom heim að búöar-dyrunum og fann þær

læstar, eins og geingið hafði verið frá þeim um kvöldið, svo hann komst

ekki inn, fyrr en hann vakti lagsmenn sína, og þeir luku upp fyrir honum,

fór hann að gruna, að einhver brögð hefðu önnur verið í tafli, en svefn-

gánga ein, og að þetta hefði verið svo í raun og veru, sem fyrir hann

hafði borið í svefninum. 1

3. GREIN.

TRÖLL.

Orðatiltækin tröll ög tröllkona eru næsta yfirgripsmikil
; því þau

tákna allar þær verur, sem meiri eru en menn aö einhverju, og sem eru

meir eða minna illviljaðir, t. d. drauga og jafnvel galdramenn. Samt sem

áður eru þessi orðatiltæki eiginlega höfö um þá tegund, sem hið risalega

er einkennilegast við. þó eru til fleri nöfn fyrir þá tegund, t. d. berg-

búar, jötnar, þussar, risar, skessur, flögð, gýgjur o. s. frv.

þessi tegundarnöfn hafa rutt sér svo til rúms, að sjaldan koma fyrir

eiginnöfn trölla. — Mörg nöfn eru það, sem benda til trúarinnar á

tröll, bæði hlutaheiti (t. d. jötunuxi, þussaberg, þussaskegg, gýgjar-

púss, tröllagrös, tröllaurt, surtarbrandur , surtarepli) og örnefiii, (t. d.

1. Frá £essari sögu sagÖi Kort heitinn 2 eöa 3 beztu vinum sínum, og fór leynt

nieö, j)ví hann var einginn skjalari; eptir samhljóöa frásögn tveggja liessara vina Korts

er sagan komin til mín ofau úr Kjós.



Surtshellir,
1 Trölladýngja, Tröllagata, Tröllaháls, Tröllakirkja, 2

Tröllaskeið,

Tröllaskógur, Tröllatúnga.)

I sögum þeim, sem enn eru til á Islandi um tröll, er þeim að öllu

eins lýst, og í hinum norrænu goðasögum. Bæði eru þau talin meiri og

sterkari en menn optast, heimsk og hamslaus, gráðug og grimm; en þó

er annað veifið sagt, að þau viti marga þá hluti, er menn vita ekki, seu

góðviljuð, dreinglynd, og trú sem gull. Við mótgjörðir reiðast þau illa, og

leita að hefna sín grimmilega; á hinn bóginn þakká þau bæði og launa

þegnar velgjörðir, og liðsinna opt mönnum að fyrra bragði. Mannætur er

sagt þau seu; en þó eru ekki fá dæmi þess, að tröll hafi leitað samfara

við mennska menn og í því skyni numið til sín bæði menn og konur.

þó tröll séu í ýmsum greinum háskalega vansköpuð, eiga þau ávalt að

vera í mannsmynd alt um það, enda virðist svo, sem þau eigi að vera

einhvers konar eldri kynslóð, en mennirnir. fceim átti að vera það undur

leitt, að kristni var tekin hér á landi, og hafa leitazt við með mörgu móti

aö tálma framförum hennar, og lögðust þar frá, sem kristni viðgekkst og

kirkjar voru reistar, ef þau feingu eigi aðgjört eins og þau hafa síðan trylt

menn og tælt frá kristni á sína trú. Tröll búa í hömrum og fjallaklettum

og hellum og lifa bæði á dýraveiðum, fiskifángi, og ef til vill af kvikfé.

Sum þeirra mega ekki sjá dagsljós, og verða aö steini, ef sól nær að skína

á þau, og eru því ávalt á ferð á næturnar. Lítur það fremur svo út,

sem það sé eins konar tröllategund og er þeini því gefið sérstakt nafn og

kölluð nátttröll. Mörg orðatiltæki eru það, sein benda á þá ýmsa

háttsemi trölla og eru sum til lasts, en sum til lofs, sem Snorraedda

(31. kap.) segir: „mann er ok rétt at kenna til allra Ása heita; kent

er og við jötna heiti, ok er það flest háð eða lastmæli. u Eins þykir

skass skessa eða flagö og önnur slík orð lastmæli um konur, og

eru ekki höfð um aðrar en þær, sem óheinjuskepnur eru að einhverju leyti

eða bryðjulegar. þegar menn vilja tákna það, að einhver blíni á eitthvað
"* * *"

1 —

—

. . —— - .. - — 'i —
r

1. þaö er talinn stærsti hellir á Islandi; hann er fyrir noröan Strút hjá Kalmanns-

túngu upp meÖ Norölíugafijóti, og er lians getiö bæÖi í Landnámu (I, 20) og IlarÖar sögu

Grimkelssonar (Kh. 1847) 32. kap. og bygöar í honum, og fitjarnar kringum hann neíhdar

Jíellisfitjar. EuLandnáma tekur paö fram (III, 10), aö i honum hafí búiÖ jötuninn Surtur,

er þorvaldur holbarki færöi drápu, og er jjar skýrt aö oröi kveÖiÖ um hellinn Surts.

2. Dr. Maurer heíir uppgötvaö 4 alls, l>ar sem hann héfir fariö um hér á landi, ein

^eirra er j)jóökimnug, og er ^aö fjall mikiö og hátt milli Hnappaclals og Hítardals,

önnur hjá Iiitárvatni, priöja nálægt Lóni á Snæfellsnesi (eptir BárÖar sögu Snæfellsáss,

4. kap.), fjóröa á Skagaheiöi á vcginum frá Sauöá vestur á Skagaströnd. Um eingin

þessara örnefna jickki eg sögur, heldur en Dr. Maurer, nema um Tröllatúngu. þaö er

haft i munnmælum, aö Steingrímur, sem Landnáma getur um (II, 32. kap.) aö hafi búiö

i Tröllatúngu, hafi veriö kallaöur trölli, og af viöurnefni lians se bæarnafniö dregiö;

en sögnin segir og, aö liann haíi mælt svo fyrir, uö hann væri graíinn, par sem liann

sæi á skipaleiö um Steingrímsfjörö-, |>ví j>au skip kvaö hann ekki mundi farast, er hann

sæi frá haug sínum á StaÖaríjalli.



TRÖLL 143

höggdofa eöa hjárænulega, er sagt „hann glápi á þaö, eins og tröll á

himnaríki eöa heiðrikju/' og er það líklega dregiö af því, að tröllin, sem
voru svo óvinveitt kristninni, muni aldrei eiga þángaö kvæmt. Aptur eru

önnur orðtök, sem til Iofs Iiggja; tröllatrygö er viðbrugöið, og sagt, að

maöur sé „mesta trygðatröll," sem trúr er eöa tryggur „eins og tröll,
u

„tröll eru í trygðum bezt, u og „tröll gánga trautt á griö sín,u og fleití

eru slík oröatiltæki. En sögurnar skulu sjálfar skýra betur frá ýmsu um
tröll, sem nú koma, en hér er kostur á fyrir fram.

a) Opt er þaö í sögur fært, að tröll hafi veriö völd að ýmsum
meingjöröum viö menn er þeim haíi ekkert geingiö annaö til, en illska

ein og grimd.

Bjargvígslur ýmsar. Alt til skamms tíma var illur andi í helli

einum í Grímsey. þegar menn sigu þar í bergið eptir fugli, kom grá

hönd og loðin út úr berginu, sem skar á festina og drap með því siga-

nienn. Seinast vígöi séra Páll Tómásson, sem nú er prestur á Knappstööum

í Stíflu, bergiö, eptir því sem Grímseyíngar sögöu. En séra Páll haföi

tekiö eptir því, að hvassar brúnir stóðu fram úr bergi þessu, sem vaðirnir

skárust á; lét hann því Grímseyínga vaðbera sig, og seig í bergið, en

stakk hamri í bjargúlpu sína, áður en hann fór ofan, svo eyarskeggjar

sáu ekki. En á meðan hann væri niðri í berginu, skipaði hann þeim að

sýngja sálma, svo hátt sem þeir gætu, og láta aldrei hlé á verða, þángað

til hann gæfi þeim merki að draga sig upp. Af þessari tilhögun trúðu

eyarbúar því, að Páll prestur hafói vígt bergið, er hann lét þá sýngja til

þess þeir skyldu síöur heyra, meöan hann molaði með hamrinum hvössu

brúnirnar úr berginu, en síðan hafa menn ekki farizt t>ar úr sigum.

Slíkar sögur um bjargvígslur voru alltíðar hér áöur, meðan peir J>orlákur

biskup helgi og Guömundur biskup góöi voru uppii þorlákur biskup átti

aö hafa vígt ýms fuglberg og hreinsað paðan óhreina anda. þegar hann

vígði Látrabjarg fyrir vestan, heyrði hann rödd úr berginu, er sagöi:

„Einhvers staðar verða vondir að vera.
ul þá lét biskup lítinn hluta

bergsins eptir óvígðan, og þorir einginn síðan að síga par. þó gjörði

fíttdjarfur maður það einu sinni. Kom þá grá hönd úr berginu og skar

á festina, og var það bráður bani mannsins. 2 þó segja aðrir, að þaö hafi

verið Guðmundur biskup, er vígði Látrabjarg, þegar hann hafi verið á

hrakníngum sínum vestra, og er hann hafi verið lángt koininn að vígja

taö, hafi veriö sagt í bjarginu: „Eg bið þig biskup, aö fara ei leingra, því

undan bænum þínum og aðgjörðum verðum vér að flýa; en einhvers staðar

veröa vondir aö vera.
u Er þá sagt, að biskup hafi hætt að vígja bjargiö,

og því hafi það verið vani hans eptir það, cr hann vígði fuglberg, að láta

1. þetta er oröió aö orbtæki síÖan.

2. Eptir Dr. Maurers Isl. Volkss. 40-41. bls.
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nokkurn hluta þeirra óvígðan. þeir hlutar fuglbjarga, er sagt er að séu

óvígðir, eru kallaðir „heiðnaberg," og koma þau nöfn víða fyrir, þar sem

eins stendur, t. d. í Elliðaey á Breiðafirði í Helgafellssókn. Á þeirri ey

er fuglberg á tvo vegu, og er hið efsta bjargsins, er veit móti landnorðri,

kallað „heiðnaberg
;

u er þar ílt í að síga og aldrei gjört. þann hluta

bjargsins hafði Guðmundur biskup ekki vígt, af því hann ætlaði hann land-

vættum eða álfum til íbúöar, ef þeir væru þar. 1 Heiðnaberg heitir og milli

Búðardals og Fagradals fyrir vestan, og búa þar að vísu álfar.en ekki tröll.

Vígð Drángey. Drángey liggur hér um bil á miðjum Skagafirði,

nema hvað hún er miklu nær vesturlandi en austurlandinu, Hún er svo

nefnd af því, að drángar tveir standa sinn hvoru megin við hana, annar

fyrir utan eyna, og er sagt, að hann sé nú að mestu hruninn fyrir hér

um bil 80 árum, en hinn fyrir sunnan hana, og greina þá báða mjó sund

frá megineynni. Eyan sjálf er eins og drángarnir, vegghamar einn, og

er það 100 faðma hátt standberg, þarsem það er hæst, sumstaðar ofan í

sjó, en sumstaðar með fjöruborði nokkru undir niðri, t. a. m. að vestan-

verðu. Hvergi verður uppkomizt á eyna sjálfa stígalaust, eða vaða, sem

bæði er kunnugt af Grettissögu og eins má ráöa af fyrr sagöri hæð á

berginu. fcegar upp er komið, er eyan ákaflega grösug og svo víðáttumikil,

að hún er talin jafn stór túninu á Hólum í Hjáltadal, en það á aö vera

96 dagsláttur. 2 Ekki hafa nú orðið aö'rar nytjar grassins á eynni, en þær,

að þeir, sem hana eiga, setja í hana fé til hagagaungu á haustin og

geingur það þar af allan veturinn , ef ekki er því harðari , enda ber nes

eitt á eynni gegnt landsuðri nafn af því og heitir Lambahöfði. Einginn

hefir að staðaldri átt bygö í Drángey, síöan þeir Grettir voru þar, enda er

hún að sumu leyti ekki mjög byggileg, þarsem þar er mjög eldiviðarlítið,

nema þaö eitt, er af sjó rekur. Alt að einu er eyan ekki kostalaus, og

því er þar mjög fjölment á vorum; þá gjöra menn sig út þángað bæði til

fuglaveiða, sem þar er óhrjótandi í berginu og umhverfis eyna, og einnig

til fiskiróðra.

Aður en Grettir kom í Drángey, var hún almenníngur, en eptir það

hann var drepinn (1030 hér um bil), komst hún undir biskupsstólinn á

Hólum í Hjaltadal, og höfðu því Hólabiskupar mest umráö yfir eynni og

mestar nytjar af fugli og fiskiafla. En ekki var fuglatekjan anmarkalaus

í þá daga, þvíDrángey lítur ut, sem fyrr segir, eins og sæbrattur klettur

upp úr sjónum á allar hlíðar, hvar sem á er litið. Framan af, meðan hér

á landi voru fullhugar og ötulir aflamenn, sigu þeir mjög í bergið og

sáust lítt fyrir, enda var þá fuglatekjan ólíkt meiri, en nú, og urðu tíðum

1. Eptir Purkeyar-Ólafi.

2, Eggert Olaí'sens Reise 706. bls. getur^ess, aö Dráugey so 400 ferhyrníngsfaöinar

ummáls ofan, en eigendurnir segi, aö hún gefi af sér jafnmikiö hey og 72 dagsláttur.
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að því ógurlegir mannskaðar og slys; fórust menn úr vööum og sigum,

sprúngu á niöurfallinu, lentu á klettum, svo hvert bein mölbrotnaöi. þess

þóktust menn og brátt vísir veröa, aö jafnt fórust þeir úr berginu, sem
góöar festar höföu, og hinir, sem lakari vaöir höföu, og þókti það ekki

einleikiö; voru festar þeirra þverkubbaðar sundur, er upp voru dregnar,

eins og þær væru armaöhvort höggnar sundur meö exi, eða skornar með
ööru eggjárni, og ekki var trútt um aö mönnum heyrðist ekki högg í

berginu , rétt áöur en menn fórust úr festum
, og í því festarnar fóru í

sundur. Lagöist því þaö orð á, að þeir einir mundu í berginu búa, sem
ekki vildu, aö landsmenn drægu allan afla úr höndum þeim, og þóktust

eiga eyargagniö eins vel og aö skotadýrin. Viö manntjóni þessu vannst

eingin líkn lángan tíma, og var svo komiö, að menn voru heldur farnir

að heykjast á, að fara eins alment til eyarinnar og fyrst hafði tíökast,

sökum mannskaöa þeirra, er þar uröu. Leiö svo þar til Guðmundur góði

Arason varö biskup á Hólum. Guðmundur biskup var, sem kunnugt er

af sögu hans, nytsemdarmaður mikill með yíirsaungvum og vígslum, og

vann með því löndum sínum laungum líkn og bót margra meina, og réð

af margar illar vættir. Guömundur biskup var góður viö snauöa menn og

tók hann þá bæöi marga heim á staðinn, þegar hann sat þar, og haföi

jafnan margt af þeim heim með sér, er hann reiö um land. Af þessu varð

stundum vorsníkja hjá honum á staönum og þurfti faung til aö fá, hver sem

fást máttu. Hann lét menn sína sækja mjög til Drángeyar á vorum bæöi

til fiskifánga og fuglatekju, og fór brátt aö bera á því, aö vættir þeir, er

á eynni voru
,

geingu eins í berhögg við biskupsmenn sem aðra og urðu

af því mannskaöar stórir. Biskupi er sagt til, hvern mannskaöa hann líöi

viö eyna og ræöur hann þaö þá af, aö hann fer til eyarinnar meö klerkalýð

sinn og vígt vatn. I Uppgaunguvík er steinstalli nokkur, sem lítur svo út

sem hlaðinn væri, og er hann kallaður Gvendar-altari. þegar biskup steig

af skipsfjöl, segja menn, að hann hafi súngið messu
,
og haffc þenna stalla

fyrir altari, en aðrir segja, aö hann hafi að eins gjörtþar bæn sína; þeim

sið halda menn og enn í dag, að einginn fer sá upp á Drángey, eða ofan

af henni, að hann gjöri ekki bæn sína við stalla þenna. En að því búnu

fór hann til og vígöi eyna, og byrjaði nokkuö fyrir noröan Hæríngshlaup

útsunnanvert á eynni, þarsem byrgin eru nú niöur undan og hélt vígslunni

fram til hægri handar eöa andsælis, jafnt uppi sem niðri og þar meö fram

á sjó sem hann komst ekki undir í fjörunni og svo einnig með því aö

síga niöur í bergið og fór þannig umhverfis alla eyna með yfirlestrum og

saungvum og vígðu vatni og klerkar hans með honum. Ekki er þess getið,

aö hann hafi neinstaðar orðið neinna meinvætta var, fyrr en hann var

kominn vestur fyrir norðurhorn eyarinnar Uppgaunguvík aptur. þar seig

hann í bergið sem víöar, og er hann er kominn svo lángt niður, sem

honum þókti hæfilegt, byrjar hann þar, sem annarstaðar, vígslu og yfirlestra.

I. 10



146 TRÖLL

En er hann hefir litla stund lesiÖ, kemur loppa ein stór, bæði grá og lo&in

meö rauöri ermi á, út úr berginu, og heldur á stórri skálm og biturlegri,

er hún bregöur á festina, sem biskup var í og tekur hún þegar í sundur

tvo þætti festarinnar; en það vildi biskupi til lífs, að skálmin beit ekki á

þriðja þáttinn, því hann var þaulvígður. í því heyrir biskup rödd úr berginu

segja: „Vígöu nú ekki meira, Gvendur biskup; einhverstaðar veröa vondir

aö vera.
u Lét biskup þá taka upp festina og sjálfan sig í, og sagðist ekki

mundi vígja það, sem eptir var bergsins þaðan til Byrgisvíkur, en kvaðst

ætla, að alt, sem þá var vígt, mundi hvorki verða sínum mönnum né

öðrum að meini þaðan af, og hefir það þókt rætast til þessa. Kafli sá,

sem Guðmundur biskup skildi við óvígöan af berginu, er óvígður enn í

dag og heitir hann síðan „Heiðna-berg,' 1 og segja menn, að t>ar sé fuglinn

lángmestur í öllu Drángeyarbjargi, og er sú trú enn á, að menn síga trautt

í Heiðnaberg.

það beit snemma illa á landvættir, að Guðmundur biskup mundi verða

þeim þúngur í skauti. Eptir það Brandur biskup Sæmundsson dó (1201),

var tröllkona ein stödd á „Fljótahorniu fyrir norðan; hún kallaði til ann-

arar tröllkonu, sem stóð á „Strand'hala, 44 og sagði með fegins rómi svo

hátt, að heyrðist um öll héruð , er milli liggja: „Nú er Hólabiskupinn

dauður. u En tröllkonan á Strand'hala svaraði : „Sá kemur aptur, sem ekki

er betri, og það er hann Gvöndur. ul

Gullbrá og Skeggi í Hvammi. (Eptir handriti séra Jóns þorleifssonar, síðast

á ólafsvöllum.) Hvammur í Dölum , hið forna höfuðból þeirra Sturlúnga,

stendur í dal einum ekki mjög breiðum. Á rennur eptir dalnum og stendur

bær einn hinu meginn móti Hvammi, sá bær heitir Akur, og eru ekki

fleiri bæir í dalnum. Akur hefir snemma bygður verið, þó hann líti út

fyrir að vera afbýli úr Hvammslandi, því það er þegar í Sturlúngu getið

um Akur, þar sem Sturla segir draum sinn, að honum þókti, sem hann

væri í hlíöinni „upp frá Akri.u Við Gullbrá, er átti fyrst að hafa búið á

Akri , eru kend ýms örnefni þar í dalnum
,

og geingur um hana þessi

frásaga vestra.

Auður hin djúpauðga nam land alt með Hvammsfirði og bjó í Hvammi.

Haföi hún rausn mikla og mikiö um sig. Gekk búsmali austanvert árinnar,

en akrar voru í dalnum upp undir hlíðina aö vestan veröu. Voru akrar

þcssir mjög frjóvir, en þó var sá háttur á jafnan, að það svæði, sem leit

út til að vera jafn frjóvsamt lét Auður jafnan liggja ósáið, og lagöi hart

bann fyrir húskarla sína, aö þeir skyldu aldrei rækta allan suðurhluta

akursins, og ekki skyldu þeir láta búsmala staðnæmast þar á beit, og ef

svo færi nokkru sinni, skyldi eigi nytka þann peníng næsta mál.

1. Sagnir jiessar um Drángey eru teknar eptir frásögum bæði Húnvetnínga og Skag-

firÖínga, en um skessurnar, sem kölluðust af FJjótahorni og Strand'hala, eptir Húnvetníngum.
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ÞaÖ var einhverju sinni, þegar Auður djúpauðga var orðin gömul
mjög, aö kona nokkur kom að Hvammi, úng og mjög fríð sýnum; hún

kvaðst heita Gullbrá; einginn vissi, hvaðan hún kom, eöa hverrar ættar

hún var. Hitti hún verkstjóra, en eigi húsfreyu sjálfa. Spurði hún hann,

hví eigi væru ræktaðir akrarnir þar fyrir sunnan ána, og sagöi hann henni

ummæli Auöar. Hló hún mjög, og lagði fölun á landið; „vil eg heldur

eina þúfu af því , en alt Hvammsland , því mér segir svo hugur um , að

hér muni sá siður tiðkast, og það hús byggjast, sem mér er verst við, og

gef mér þegar heimild fyrir landinu, aö Auöi fornspurðri," segir hún.

Réttir hún honum sjóð einn mikinn , fullan af gulli
,

og með því honum
bæði þókti gullið fagurt, og Auður var þegar hætt búsforræði, þá hann

gullið og gaf heimildina. Auður komst fljótt að þessu; rak hún þá burt

verkstjóra sinn, og kvað hann aldrei mundi af gulli því þrífast, því sér

segði svo hugur um, aö Gullbrá þessi væri fjölkunnug mjög og hinn versti

gestur, og nú væri framkomið það, er sig hefði grunað um landið, sunnan

árinnar, „en sú gipta mun Hvammslandi fylgja,
u segir hún, „að eigi mun

saka.u Verkstjóri þreif þá til sjóösins og vildi gefa Auöi , til að blíöka

hana. Leysti hann til, og vall þá út hrúga mikil af ormum með ódaun

miklum, en maöurinn æröist og dó að litlum tíma liðnum. Var hann og

sjóðurinn dysjaður á fjalli upp í landi því, er Gullbrá hafði keypt, og heitir

þar síðan Ormalág. Ekki brá Auður kaupunum , en alla akra lét hún

afleggja sunnan árinnar, alt frá sjó og aö gljúfragili nokkru innar í dalnum

;

þar lét hún setja krossa þrjá á fjallsbrúnina og heitir það síðan Krossgil,

og kvað hún fjölkynngi Gullbrás eigi mundi yfirkomast krossa þessa, að

sér liíándi. Gullbrá lét heldur aldrei við þeim hreifa og varaðist að láta

peníng sinn nærri þeim koma. Reisti Gullbrá bæ mikinn á landi sínu,

og kallaði hún það að Akri , er síðan nefndist Hof-Akur. Bygði hún þar

hof, og haföi blót mikil, og efldi seiða stóra. En jafnan var það, er hún

framdi fjölkynngi sína, og henni varð að líta til Hvamms, þá ruglaðist

seiðurinn; kvaðst hún ávalt sjá ljós mikið á einum stað í Hvammstúni,

og væri sér óþolandi birta þess , enda gleymdi hún þá og ruglaðist í

fræðum sínum. Álfka ljós ]agði móti henni af krossum Auðar á fjalls-

brúninni, þó kvað hún þá ei veröa mundi sér eins meinlega, og ljósið

í Hvammstúni. Aldrei fundust þær Auður og Gullbrá né heldur leyfðu

hjúum sínum aö finnast yfir ána, og aldrei kom saman peníngur þeirra.

Auður var kristin, en haföi eigi kirkju á bæ sínum. Hélt hún bænir sínar

á Krosshólum, því þaöan sást eigi til hofsins á Akri. Aður Auður andaðist

mælti hún svo fyrir, að hún eigi viidi liggja í óvígðri moldu, en kvaðst

óttast yfirgáng heiðninnar og bað því að grafa sig í flæðarmáli. Heitir

þar nú Auðarsteinn er hún liggur, og er það enn í dag alment fjörumark

á Hvammsfirði, að þá er um stórstraum rétt hálffallinn sjór út eða að,

þegar fyrst brýtur á Auðarsteini.

10*
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Gullbrá bjó skamma stund á Akri eptir andlát Auðar, því þó vald

hennar efldist, er heiðni var almenn, og Hvammverjar fóru aö hafa heiöin

átrúnað og hörga á Krosshólum, þá festi hún ekki yndi, þar sem legstaör

Auöar var fram af landi hennar í flæöarmáli; en krossar hennar innar viö

giliö á hlíöarbrúninni. Var hún þar í nokkurs konar Úlfakreppu. Fékk

hún þá Hvammverjum landið á Akri, en tók í móti hinn innri hluta

dalsins. þar er skugglegt mjög og lágur sólargángur á sumrum , en

mestan hluta vetrar sér þar ekki sól í suöurhlíö dalsins. Valdi hún sér

aösetur innst í dalnum, þar sem hann er mjóstur og skuggalegastur, heitir

það síðan Gullbráarhjalli. Ekki treystist Gullbrá aö fara inn eptir dalnum,

framhjá krossum Auðar, nema efla sig meö fjölkynngi sinni. Gekk hún

til hofs síris, og dvaldi þar leingi meö mörgum kynlegum látum, og er

hún fór út, lét hún binda fyrir augu sér, tók síöan meö sér úr hofinu

kistu eina fulla af gulli og hríng einn mikinn, er var í hofhuröinni , lét

hún festa í kistulokið, settist síðan á hest, reiddi kistuna fyrir framan sig

og hélt í hrínginn, en húskarlar teymdu undir henni. Skipaði hún fceim

að líta aldrei upp í hlíðina til krossanna. En í því þeim, er teymdi hest

hennar yfir Krossgil, varð á að líta upp til hlíðarinnar, hikaöi hann nokkuö

;

en meö t>ví giliö var ílt yfirferðar, en Gullbrá hvatti sem mest sporið,

hrasaði hestur hennar á kné. Viö það hraut kistan fram af, en Gullbrá

sat og hélt einúngis eptir hríngnum. Varð henni svo hverft við þetta, aö

hún þreif skýluna frá augum sér, aö sjá, hvað um kistuna hefði orðið, en

í sömu svipan blöstu við henni krossarnir á hlíðarbrúninni. Æpti hún þá

hástöfum, sagði, að óþolandi birtu legði í augu sér ; bað menn fá sér kistu

sína og ríöa áfram sem hraðast. En hríngnum, er hún hélt eptir, henti

hún sem leingst frá sér, og sagöi sig leingi mundi iöra eptir aö hafa haft

hann meðferðis; „enda sé eg nú á eptir," segir hún, „aö hríngur sá er

til einhvers þess ætlaður, er mínu skapi er einna móthverfast." Gullbrá

hélt nú leiðar sinnar. En er hún var komin skamt frá gilinu, tók hún

augnaverk mikinn og það svo, aö þegar hún kom á Gullbráarhjalla, haföi

hún mist sjónina. Dvaldi hún þar um hríð, blind við óhægö mikla, þar

til hún tók sótt þúnga. Kallaði hún þá húskarla sína til sín, og skipaði

þeim að flytja sig að gljúfri nokkru og renna sér þar niður. Kvaðst hún

liggja vilja þar, er aldrei sæi sól, og aldrei heyrðist klukknahljóð. En
svo er háttaö gljúfrinu, aö þaö er foss í gili nokkru móti noröri og hellir

innundir. Gljúfriö er afardjúpt og svo iðan undir fossinum. Gullbrá gekk

í hellinn og lagðist á gulliö. jpegar hún var oröin apturgánga í fossinum,

eyddi hún bæ á Gullbrárhjalla ; héldust þar á hjallanum eöa í hlíöinni

hvorki menn né skepnur lifandi, er rökkva tók; og hefir sauðamönnum
jafnan þókt þar reymt síöan ; en öll apturgánga fór þar af, eptir aö kirkja

var reist í Hvammi. þar heitir nú Gullbrárgil og Gullbrárfoss, er Gullbrá

lét færa sig í.
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Hríngurinn úr hofhuröinni á Akri er enn viö líði. Hann er nú í

kirkjuhurðinni í Hvammi. Er það mikill hríngur, mjög máð handfángið,

°g er hann úr koparblendíng (Bronce); er koparplata mjög gömul undir

keingnum
;
þar á er upphleypt mynd tveggja manna herklæddra með hjálm

á höfði og sverð á hlíð í stuttum panzara. Leggur annar lagvopni í brjóst

hinum, svo að út kemur um bakið.

Þess er getið í Kristnisögu og víðar, að þá er þángbrandur prestur

fór um Vestfirði, þá kom hann að Hvammi; var máli hans þar illa tekið;

húsfreya kom eigi út, og var inni að blóti; en Skeggi son hennar gjörði

gabb að þeim þángbrandi á meðan.

það er sagt að Skeggi þessi hafi búið leingi í Hvammi og elft mjög

heiðinn átrúnað ; var hann fjölkunnugur sjálfur og ramheiðinn eins og móðir

hans. þó hafði hann eigi fjölkynngi svo mikla að hann gæti haft við

apturgaungu Gullbrár. Drap hún opt fyrir honum smalamenn og fé, er

það kom á Gullbrárhjalla. Féll Skeggja þetta illa, því heldur sem honum lék

jafnan hugur á að ná kistu Gullbrár úr fossinum. Sagði hann, eins og

satt var, hún væri betur geymd hjá sér, en hjá henni, dauðum draugnum.

Lagði hann á stað einn góðan veðurdag og bjó sig út til að gánga í

Gullbrárfoss. Löng var leiö innar eptir clalnum og var farið aö skyggja,

^r hann kom aö fossinum. Húskarlar tveir voru meö, og skyldu þeir

festum halda. Seig Skeggi í fossinn, og leiö ekki á laungu, áöur festarmenn

heyrðu dýnki mikla, skurk og óhljóð; var svo að heyra, sem harður að-

gángur væri undir fossinum. Urðu þeir þá hræddir mjög, og lá viö, þeir

mundu frá hverfa; en í því gjörði Skeggi þeim bendíug að draga upp fest-

arnar. þeir gjörðu það, en í því kista Gullbrár var komin upp á gljúfur-

brúnina, vavð þeim litið við; sýndist þeijn þá allur dalurinn, ait neðan

frá Hvammi vera í einu báli, lagði logann milli beggja fjallanna. Uröu

beir þá svo hræddir, að þeir stukku frá festunum og kistan hlímkaði niður

aptur í fossinn. i^egar þeir voru komnir niður af hjallanum, sáu þeir

eingin venjubrigði, en staðnæmdust þó eigi fyrri en lieima. Skeggi kom
laungu síðar þjakaður mjög; var haiin blár og blóöugur. Ketil mikinn

bar hann á handlegg sér, fullan af gulli; hafði hann fylt hann úr kistu

Gullbrár
,
og lesið sig svo á handvaöi upp úr gljúfrinu. Hafði aögángur

Þeirra Gullbrár og Skeggja oröiö haröur og lángur, og ekki hafði Skeggi

gctað eytt apturgaungu Gullbrár, því aldrei varð Gullbrá verri en eptir

Þetta; drap hún hvern smalamann af öðrum fyrir Skeggja, og fór svo að

lokum, að einginn fékkst til fjárgæzlu, því þeir voru allir drepnir.

Af Skeggja er það að segja, að hann varð aldrei samur eptir aö Ijann

gekk í fossinn, fékk honum það svo mikils og smalamanna drápið, aö hann
lagðist í rekkju. En þegar svo var komiö, aö eingimi fékkst til íjárgæzlu,

^eis Skeggi úr rekkju einn dag, og gekk til kinda sinna. Leiö svo dagurinn

°g nóttin með, að Skeggi kom eigi heim, en seint næsta dag kom hann
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heim nær dauða en lífi, því einginn þorði aö vitja hans. Bar hann þá

kistu Gullbráar á bakinu. Sagði hann, að eigi mundi mein veröa framar

að apturgaungu hennar, en sjálfur mundi hann líka á eptir fara. Lagöist

hann þá aptur, og stóö ekki upp framar. Mælti hann svo fyrir, aöur en

hann létzt, að gulli því, sem í katlinum var skyldi verja til aö kaupa fyrir

kirkjuvið svo kirkja yrði reist í Hvammi. Sagðist hann í fyrra sinn , er

hann gekk í fossinn og tókst á við Gullbrá, hafa heitið á þór, vin sinn,

en hann hafi brugðizt sér, en í seinna sinn hafi hann, enn þá nauðulegar

á vegi staddur, unnið það heit, aö leggja fé til kirkjubyggíngar í Hvammi,

ef hann frelsaðist úr klóm Gullbrár; viö það kom ljós mikið í glyrnur

hennar, svo hann vissi eigi fyrr en hún var orðin að steini þar niðri í

gljúfrinu, og sézt draugurinn enn í dag í Gullbrárfossi. Ekki vildi Skeggi

að heldur taka trú, eða láta grafa sig að kirkju í Hvammi, heldur sagði

hann svo fyrir, að hann yrði heygöur þar noröur í túninu. Var þaö gjört,

og kista Gullbrár látin undir höfuö honum. Er þar nú steinn einn mikill,

og heitir hann Skeggjasteinn. Dalurinn sem þar blasir við, heitir Skeggja-

dalur, og er Gullbráarhjalli sunnan megin í þeim dal.

Kleppa. (Vestfirzk sögn.) Bær sá liggur- fremst í Staðardal, er Kleppu-

staðir heita, og dregur bærinn nafn af Kleppu tröllkonu, er þar átti bú

á dögum Finnboga hins ramma. Fyrrum hafa eflaust verið margar sögur

af Kleppu, en nú eru að eins eptir af þeim sundurlaus munnmæli og skal

hér geta hins helzta, er nú geingur í munnmælum.

Kirkja sú, er nú er á Stað í Steingrímsfirði, var þá framar í Staðardal

í svonefndum Kirkjutúngum , en Kleppa var heiöiu og amaðist mjög við

hinum nýa sið. Kleppa átti hof fyrir handan Staöará (þá hét á þessi

Ljótá og dalurinn Ljótárdalur) niöur á Hrófsbergseyrum og sjást enn aurmál

þess. Einhverju sinni bar svo við, aö hún ætlaði að ríða hesti sínum, er

Flóki hét, til hofs síns á Hofstööuin, heyrði hún þá klukknahljóð frá

Kirkjutúngu og varö mjög illa viö, en reiö þó til hofsins og framdi blótskap.

En er hún haföi því lokiö, reiö hún aptur og krækti í'ram aö Farmannsdalsá

og brá fæti sínum á steinboga þann, er á var ánni og kirkjuvegur dalbúa

lá yfir, og braut hann. Aörir segja, að hún hafi höggviö hann með öxi og

líti svo út enn, sem höggvið sé skarð í hann. Meðan Kleppa var að þessum

starfa, voru menn að hlýða messu í Kirkjutúngu. Svo var henni illa við

kristni og kirkjur, aó hún kvaö sauðamjólk sína ramma, þegar ásauöur

sinn rynni framan úr dal og um eyrar þær, er þá voru nefndur Sléttur,

en nú heita Bríkur; stendur þar nú bærinu Staður og kirkjan. Kleppa

nytjaði að sönnu ásauð sinn, þótt hann kæini á eyrarnar, en helti níður

mjólkinni. Kleppa lét Flóka hest sinn ryðja veg um túngur þær, er síöan

eru kallaöar Flókatúngur. Einnig flutti hún á honum stór viöu noröan af

Ströndum. Eitt sinn kom Kleppa noröan af Ströndum og bar við á Flóka,
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drögur miklar, og voru tré þau höfö í stoöir í Staðarkirkju , er hún var

reist, því hún lét þau eptir verða á Staðareyrum, og kom það til af því,

er nú skal greina. J>á er Kleppa kom á Staöareyrar, heyrði hún klukkur

gjalla í Kirkjutúngu; varð henni þá svo mikið um, að hún reif ofan drög-

urnar og lét þær liggja eptir, en hélt með hest sinn heiin til sín. En er

hún var heim komin tók hún í skyndi saman allan varnað sinn og gripi

°g reið af stað Flóka hesti sínum, fór hún upp Flókatúngur og fjallasýn

fyrir alla dalbotna og létti ekki fyrr, en hún kom í Trékyllisvík. þar bjó

M Finnbogi rammi og bað hún hann við sér taka, og það gjörði hann.

En skamma hríð átti Kleppa þar samt athvarf, því ekki leiö lángt, áður

Finnbogi reisti kirkju á búi sinu í Bæ. Varð þá Kleppa mjög amasöm
og andvíg við hann ; tók hún eitt sinn skæri og kíipti gras alt af grundum

t>eim, er skamt liggja frá bænum, og mæltí svo um, að þar skyldi ekki

gras spretta framar; eru þær og graslitlar enn í dag, en áður áttu þær
að hafa verið loönar mjög. þókti þá mönnum Finnboga eigi vært aö búa

við Kleppu og buðust synir Finnboga til aö ráða hana af dögum, en hann

kvaðst vera einfær um það og ekki þurfa þeirra liðs til þess. Skömmu
síðar réð Finnbogi henni bana.

Sumar sagnir segja, aö Kleppa hafi gipt verið og hafi Skerpíngur

heitið bóndi hennar og búiö að Skerpíngsstöðum gagnvart Kleppustöðum

sunnanvert við Staöará, og heita þar nú Skerpíngsstaöir. Sú jörö er nú

í eyði, en rústir sjást þar enn.

Ketilvailakirkja. (Eptár sögu skólapilta aö austan 1847.) Gissur biskup,

sá er annar var biskup í Skálholti, lét reisa kirkju áKetilvöllum í Laug-

ardal í Árnesssýslu, og stóð hún þar leingi. Sér þar enn til kirkjugarös-

rústarinnar. Seinna var kirkjan flutt aö Miödal, og þar hefir hún síöan

verið. Laugdælir segja þessa sögn um kirkjuflutnínginn.

Fyrir austan bæinn í Miðdal í Laugardal er gil eitt með dimmum
gljúfrum í uppi í fjallinu. fcar bjó gýgur ein í helli í gljúfrinu, og nam
hún burtu á hverri jólanótt efnilegasta manninn í Laugardalnum. Báru

Laugdælir upp þessi vandræöi sín viö biskupinn í Skálholti , en hann réð

beim til að ftytja kirkjuna seni næst gilinu
,

og hríngja í sífellu allar

jólanætur í gegn. þetta var nú gjört, og fældist þá óvætturin burtu úr

gljúfrinu.; ' •

Sumir segja, að gýgurin hafi flutt sig úr gilinu norður á fjöílin í skarð

Það, sem nú heitir Klukkuskarð. En þá voru fluttar klukkur í skaröið,

°g gýgurin fæld aptur burtu þaðan meö hríngíngum. Af því dregur skaröiö

síðan nafnið. Klukkuskarð er á vegi þeim, sem liggur úr Laugardalnum
norður að Skjaldbreið.

Skarðsheiði. (Eptir sögn manna í Borgarfiröi.) I fyrndinni voru tröU á

Skarðsheiði í Borgarfiröi. Voru það skessur tvær, og gjöröu þær mein
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bæSi mönnum og skepnum, svo vegurinn lagðist af. þær bjuggu í hömr-

unum fyrir austan Miðfitjar. Sátu þær opt á Miðfitjahól, á kletti þeim,

sem síðan er kallaöur Skessusæti. — Einu sinni fór bóndinn frá Grund í

Skorradal suður um heiðina, og fór heiðina til baka. Fann hann þá skessu

á leiðinni, og segir ekki af viðskiptum þeirra. Bóndi kom heim um kvöldið,

og dró eptir sér dauða hryssuna, sem hann hafði riðið. Sjálfur var hann

dasaður mjög; lagðist hann í rúmið, lá svo sem viku og dó síðan. Var

það af viðureign skessunnar. Sagði hann, að óhætt mundi að fara eptir

þetta yfir heiðina. Fóru þá menn nokkrir yfir heiðina, og sáu þeir traðk

mikinn hjá Miðfitjahól. Úr traðkinum lá slóð austur á fjallið, og var hún

öll með blóðdrefjum. Lá hún upp að hamri einum
,
og upp hamarinn.

þar sáu þeir helli uppi í hamrinum, en einginn gat komizt upp þángað,

svo var hamarinn hár og brattur. þóktust menn nú sjá, að þau höfðu

orðið hvort öðru að bana, bóndinn og skessan.

Aðrir segja, að klukkur hafi verið heingdar upp á Miðfitjahól, og hafi

skessurnar orðið fældar burtu með hríngíngum
,

og að minnsta kosti eru

þær nú farnar af heiðinni.

Mjóafjar8ar - skcssai). (Eptir handriti þórarins stúdents Jónssonar frá

Skriðuklaustrí.) Fyrir framan Fjörð í Mjóafirði er gil eitt, sem kallað er

Mjóafjarðargil. þar hafðist fyrmeir við skessa, sem síðan hefir verið kölluö

Mjóafjarðarskessa
,

og var hún vön að seiða til sín í giliö prestana frá

Firði
;
gjörði hún það á þann hátt, að hún fór til kirkjunnar, þegar prest-

urinn var uppi í stólnum
,

og brá til annari hendinni fyrir utan stóls-

gluggan; urðu prestarnir þá ærir og sögðu:

„Takið úr mér svángann og lángann;

nú vil eg að gilinu gánga.

Takið úr mér svilin og vilin;

fram ætla eg í Mjóafjarðargilið."

Hlupu þeir, að svo mæltu, út úr kirkjunni fram að gilinu, og sagði

ekki af þeim úr því. Eitt sinn fór fei^ðamaður um gilið, og sá fyrir ofan

sig skessuna, þar sem hún sat á klettasnös, og hélt á einhverju í hend-
9

inni; kallaði hann þá til ]iennar og mælti: „A hverju heldur þú þarna,

kellíng mín?" „Eg er nú að kroppa seinast um hauskúpuna af honum

séra Snjóka,
11 mælti skessan. Sagði maðurinn tíðindi þessi, og þóktu þaú

ekki góð. Prestarnir fóru þannig hver á fætur öðrum
,

og til vandræða

horfði, því prestar urðu tregir til að fara að Firði, þegar þeir vissu, hver

meinvættur var í gilinu. þar kom loksins, að einginn ætlaði að fást; en

þá bauðst prestur nokkur til að fara þángað, þó honum væri ekki ókunnugt,
9

hver vogestur var í gilinu. Aður en hann messaði í fyrsta sinn í Firði,

var hann búinn að leggja undir við menn sína, hvað þær skyldu taka til

bragðs, ef að þeir sæu að nokkurt fák kæmi á sig í stólnum; hann sagði
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svo fyrir, að sex skyldu þá hlaupa á sig og halda sér, aðrir sex skyldu

hlaupa að klukkunum, og hríngja þeim , en tíu skyldu hlaupa á hurðina.

Jafnframt valdi hann þá menn, er þetta skyldu gjöra hvað um sig. þegar
er presturinn var kominn upp í stólinn, kom hendin upp á gluggann

,
og

iðaði fyrir utan hann, ærðist þá prestur og mælti:

„Takið úr mér svángann og lángann" o. s. frv.

Síðan ætlaði prestur að hlaupa út, en þá stukku þeir sex, sem til þess

voru kvaddir á hann, og hinir 6 hríngdu klukkunum, og hinir 10 hlupu á

hurðina. þegar skessan heyröi til klukknanna, tók hún til fóta; stökk hún

á kirkjugaröinn og sprakk stórt skarð í garðinn undan fæti hennar, og

niælti hún þá: „Stattu aldrei." Skessan hljóp fram í giliö, og hefur ekki

orðið vart viö hana síðan. En síðan hefir aldrei tollað í skarði þyí, er

skessan sté í kirkjugarðinn, hversu vel, sem í það hefir verið hlaðið. 1

Skessusteinn. (Eptir Iiandriti þórarins stúdents Jónssonar frá Skriðuklaustri.)

I grend við Kirkjubæ í Hróarstúngu eru klettar nokkrir einkennilegir, og

eru þeir kallaðir SkersL 2
í þeim er hellir einn og þár bjuggu eittsinn

tröllkarl og tröllkerlíng. Hann hét þórir , en hún er ekki nafngreind.

Tröll þessi seiddu til sín á hverju ári annaðhvort prestinn á Kirkjubæ,

eða smalann, og fór svo fram um hríö, að annarhvor þeirra hvarf, þar

til er þar kom prestur sá, sem Eiríkur hét. Eiríkur prestur var manna

andríkastur og fékk hann með bænum sínum varið svo bæöi sig og

smalamann sinn , aö allar tilraunir þeirrá tröllanna uröu árángurslausar.

Leið svo fram eptir jólaaptninum. þá er mjög var liöiö á jólakveldiö,

þókti skessunni örvænt um, að fá vélað prestinn eða smalamanninn á vald

sitt. Gafst hún þá upp og mælti viö bónda sinn: „Nú hefi eg reynt til

brautar, að seiða prestinn cöa smalann, en fæ ekki aðgjört, t>ví að í hvert

skipti, sem eg hefi seiðinn finnst mér svo, sem heitur andi leggi á móti

mér, er ætlar að brenna hvern legg og lið í mér, og verö eg þá jafnan aö

hætta viö svo búið. Nú verður þú að fara, og sjá okkur fyrir mat, því

áð nú er ekkert til matar í helli okkrum u Jötuninn kvaðst þess ófús að

fára, en lét þó tilleiöast fyrir áeggjan skessunnar. Hélt hann á stað úr

hellinum vestur yfir ás þann , er síöan er við hann kendur og kallaður

Hrisás, og út á vatn það, er síöan er nefnt þórisvatn. Á þaö braut

hann gat og lagöist niöur, og dorgaði upp um vökina allmikiö af silúngi.

Trost var mikið. l^egar hann þóktist hafa nóg veitt ætlaöi hann aö standa

uPPi og halda heim með veiðina, en þá var hann frosinn svo við ísinn,

að eigi mátti hann uppstanda. Brauzt liann um fast og leingi, en það kom

1. Hermann nokkur bóndi í Firði dáinn hðr um bil 1830 kvaðst muna eptir járnskó

skessunnar, semfallið hafði af henni, þá er bún sté skarðið úr kirkjugarðinum, var skórinn

hafður fyrir sorptrog.

2. Skersl (neutr. plur. af að skera.)
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fyrir ekki, og leið honum í brjóst þar á ísnum, og lét þar líf sitt. Skess-

unni þókti seinka komu bónda síns, og hún tók að sveingjast; hljóp hún

því á stað úr hellinum sömu leið og jötuninn yfir ásinn og fann hann þar

sem hann lá örendur á ísnum. Hún reyndi leingi til að rífa hann upp úr

svellinu, en er hún sá, að þess var eingin kostur, greip hún silúngakippuna,

kastaði henni upp á sig og sagði um leið: „Legg eg á og mæli eg.um,

að ekkert veiðist framar úr vatniþessu, u og varö það að áhrínsorðum, því

síðan hefir verið þar meö öllu veiðilaust. Síðan hélt skessan heim til hellis

síns, en er hún kom upp á ásbrúnina, var það hvorttveggja jafnsnemma,

að hún sá að dagur rann í austri, og klukknahljómur gall við í eyrum

hennar. Varö hún þá að steini þar á ásbrúninni, og er sá steinn síðan

kallaður Skessusteinn.

Skessan á Hvannadal. (Vestfirzk sögn.) I dal þeim, er liggur vestur

af Selárdal í Strandasýslu og Hvannadalur heitir, er mælt, að tröllskessa

hafi sézt á fyrri tíðum, og gjöröi hún ferðamönnum mikinn óskunda ; sýnir

það sögn sú, er á eptir kemur.

„Einu sinni á fyrri öldum lögðu 12 menn á Trékyllisheiði , kom

einginn þeirra aptur til mannabygða, en föt þeirra fundust sundur rifin og

hendur af sumum
,

og var vegurinn því aftekinn og lagður annarstaðar.

Munnmæli segja, að eitt sinn hafi menn séra Jóns Pálssonar, sem prestur

var á Stað snemma á 18. öld,
1 verið að leita fram á Hvannadal 10 sauða,

er hann vantaði ; fundu þeir þá og eltu leingi , uns þeir sáu tröllkonu

fremst í dalnum. Urðu þeir felmtsfullir , er þeir litu skessuna, og sleptu

sauöunum; en hún tók þá og rak til bygöa sinna. Menn prestsins uröu

fegnir, er þeir komust lífs undan, en ávalt þykir reymt á Hvannadal. u

GeLlivðr. (Eptir Sæbirni Egilssyni á KLippstaö.) Svo er mælt, að seint á

páfatrúar tímum hafi hjón nokkur búið á Hvoli í Borgarfirði austur. þessi

bjón voru auðug af kvikfénaði, og höfðu margt hjóna, en einn húskarl

þeirra kemur helzt viö söguna. i
jaö var í alræmi aö tröllkona mundi búa

í fjalli því, sem er sunnan megin sveitarinnar, og í hádegisátt frá Desjar-

mýri, en ekki þókti hún vera meinvættur. Nú bar svo viö, að einhverja

jólanótt gekk bóndinn á Hvoli út, og kom ekki inn aptur, og þó hans

væri leitað fannst hann ekki. Veturinn leiö, og húskarlinn, sem fyrr var

áminnzt var fyrir búi ekkjunnar, og réöst um sumarið, til aö vera hjá

henni aptur hiö næsta krossmessuár ; en á jólanóttina veturinn eptir hvarf

hann og fannst ekki, þó leitað væri. Ætluöu menn þar misjafnt um hvað

hvarfi hans mundi valda. Flutti þá ekkjan burt frá Hvoli að liðnum jólum

með hjón sín öll, en lét þó hirða þar gripi sína á degi hverjum. Um
vorið íór hún aptur heim með hjónum sínum, og bjó þar það sumar; en

1. Frá 1739—1771.
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á veturnóttum ætlaði hún að flytja að Gilsárvelli, en láta húskarla sína

hirða gripina á Hvoli og gefa heyin um veturinn. Fjórar kýr átti hún,

og var ein þeirra borin fyrir veturnætur, og tveim nóttum áður, en hún

ætlaöi burt, dreymdi hana draum. Henni þókti koma til sín kona, sem
hún kannaðist ekki við; sú var klædd fornum íslenzkum kvennbúnaði, þó

fátæklegum ; henni þókti þessi kona heilsa sér vingjarnlega og taka þannig

til máls: „Nú er kýrin þín borin, ein af fjórum, en eg á ekki von á að

fá mjólk, fyrr en um jólaleytiö, og hefi þó Þrjú úngbörn, og því ætla eg

að biðja þig þess, að gefa mér mjólk á málum í könnuna, sem mun standa

á hyllunni bjá búrdyrunum þínum, þegar skamtar mat á málum. Eg
veit að þú ætlar að tveggja nátta fresti að flytja að Gilsárvelli ; því þú

þorir ekki hér að vera í vetur, og er þér á því vorkun, þar þú veizt ekki,

hvað veldur því mannahvarfi, sem hér hefir orðiö hina fyrri vetur. En
l>að kann eg þér þar af aö segja, að skessa sú, sem býr í Staðarfjallinu,

fæddi barn fyrir tveim árum síðan, sem er svo einþykt og sérlundað, að

hún verður að útvega því nýtt mannakjöt á hverjum jólum. þessvegna

hefir hún nú farið híngað og numið burtu bóuda þinn og húskarl, og hið

sama mun hún gera í vetur. En ef þú ætlar að verða vel við bón minni

og vera hér kyr, þá mun eg leggja þér heilræði, og hjálpa til að flæma

þenna óvætt héðan úr sveit.'
1 þegar draumkonan hafði þannig mælt,

hvarf hún á burt, en konan á Hvoli vaknaði og mundi drauminn. Var þá

dagur runninn og fór hún á fætur og fann könnuna, þar sem henni var

tilvísað. það var trékanna, og fylti hún hana af nýmjólk, og setti hana

aptur á sama stað, en að vörmu spori var hún horfin ; en um kveldið stóð

hún aptur á sama staö. þessum vana hélt ekkjan fram aö jólum; en á

Þorláksmessunótt dreymdi hana enn draum. Henni þókti koma til sín

kona sú hin sama, er fyrri kom á veturnóttum, og heilsa sér kunnuglega

og segja: „Oforvitin þyki mér þú vera, aö vi)ja ekki vita, hver sú kona

^r, eða hvar hún býr, sem þegið hefir mjólk þína í vetur, en þó skaltu

vita, að eg er huldukona og á bygö í hólnum, sem er hérna fyrir utan

bæinn þinn. þú hefir nú gjört vel í vetur; en eg þarf þess ekki leingur,

bví nú bar kýrin mín í gærdag, og þarf því ekki þinnar mjólkur framar.

Nú skaltu eignast þaö lítilræði, sem eg hefi lagt á hylluna, þar sem

trékannan mín stóö, og þar með verð eg aö hjálpa þér frá þeim voða,

sem fyrir þér liggur jólanóttina. þegar liðið er miðnœtti, mun þig fýsa

mJög að fara út úr bænum, þú skalt og heldur ekki sporna við því, heldur

gánga út; mun þá standa á hlaði kona stórvaxin. Sú mun þrífa þig og
bera þig f fángi $ér ofan túnið og ösla með þig yfir Fjarðarána og suður

nesið, og stefna til Staðarfjalls. þegar hún er komin meö þig skamt á
leið frá Fjaröaránni, skaltu segja: „Hvað heyrðist mér? 44

J>á mun hún
segja: „Hvað ætli þér hafi heyrzt?u þá skaltu segja: „Mér heyrðist sagt:

Gellivör mamma, Gellivör mamma. u
lJað mun henni þykja kynlegt; því
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hún veit, að einginn mennskur maður þekkír nafn sitt, og mun liún þá

segja: „það mun vera barnskrakkinn minn," og mun hún þá kasta þér

niður og steðja í Staðarfjallið, en eg mun kvelja krakkann, meðan hún er

hjá þér, en verð þó að fara frá, þegar hún kemur. þegar hún hefir yfir-

gefið þig, skaltu hlaupa, sem mest þú mátt, beina leið út með Fjarðará

og mun þér endast tími til að vera komin út á eyrarnar, fram og suður

af Votanesinu. þegar hún kemur, mun hún þrífa þig og segja: „Gaztu

ekki verið kyr, ólukkukindin," og síðan mun hún steðja með þig suður

yfir nesið, og upp á Krókana fram af Tíðamelnum; þá skaltu segja, eins

og í fyrra skiptið: „Hvað heyrðist mér?u og hún: „Hvað ætli þér haíi

heyrzt?" þá skaltu segja: „Mér heyrðist sagt: Gellivör mamma, Gellivör

mamma. u „það mun vera barnskrakkinn minn,u mun hún þá segja, og

sleingja þér aptur niður og renna til fjalls; en þá skaltu hraða þér sem

mest að ná kirkjunni og komast inn í hana, áður en skessan kemur aptur.

því þá mun henni vera heipt í hug, vegna þess að eg verð þá búin að

fyrirfara barninu, og mun hún ekki ætla sér að láta þig unclandraga. En

ef þig þrýtur, mun eg duga þér.
u

þegar konan vaknaði af þessum draum var ljóst af degi; fór hún þá

fram í bæ
,

og fann á hyllunni samanvafinn stránga
, og þar í forkunnar

vel vandaðan kvennbúnaö; tók hún hann og lét í fatakistu sína. Leið nú

þorláksdagur og aðfángadagur
,

og bar ekki til tíðinda. Um miðnætti

jólanóttina lögðust menn til svefns á Hvoli, en konan vakti ein, því hún

gat ekki sofið. Fýsti hana þá út að gánga, og réð liún sér ekki og gekk

út, og í sama vetfángi, og hún kom út úr bæardyrunum, var hún hrifin

hátt á lopt af stórkostlegri skessu, sem óð með hana í fángi sér alt suður

yfir Fjarðará. Fóru þeirra viðskipti, eins og álfkonan hafði getið til, alt

þar til tröllkonan hafði fleygt hcnni í seinna sinni, og konan ætlaði að

forða sér í kirkjuna; þá fannst henni, einsog tekið væri um handlegg sér,

svo að henni varð léttara að gánga En rétt á eptir heyrði hún grjót-

skruðnínga í Staðarfjallsurðunum. Túnglskin var glatt, og sá hún, að

tröllkonan fór út yfir eingjarnar og stefndi að sér. Varð hún þá svo ótta-

slegin, að hún mundi hafa dottið þar niður, ef ei hefði verið gripið undir

hina hönd hennar, og eins og liðið meö hana í lopti, þar til henni var

snaraö inn fyrir kirkjudyrnar
,

og læst hurðinni á eptir. Voru þá allir

menn komnir í kirkju og djákni að samhríngja, en þá heyröist þúngur

dýnkur á kirkjugarðinu. Litu menn þá út um glugga nokkurn, og sáu þar

standa afarstóra tröllkonu, sem sagði: „Skítur minn, skítur minn,u þegar

hún heyrði hríngínguna, og stökk jafnskjótt burt, en spyrndi um leið miklu

stykki úr hleðslunni, og sagði þá: „Stattu aldrei argur. u þar var konan

í kirkju, meöan súnginn var óttusaungur og hámessa, og eptir það fór hún

heim, og er hennar ekki cptir það getiö.

Nú segir frá því, að reymt þókti verða á Eskifjarðardölum og fór það
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vaxandi, og urðu svo mikil brögö aö því, aö ekki þókti fært, nema mörg-
um mönnum saman og á björtum degi. Einu sinni var það, aö sex menn
voru samferða úr kaupstað á Eskifirði. þeir fóru, sem leið liggur, út

dalina, og var nærri dagsetri. Sáu þeir þá, aö dró upp biksvartan ský-

flóka á fjalli því, sem er fyrir norðan dalina og Skagafell er nefnt. jþessi

flóki hækkaði og sýndist þeim seinast, sem mannsmynd væri, og þá heyrðu

þeir kallað ógurlegri röddu, svo drundi í fjöllum beggja vegna og sagt:

»Heil, heil systir.
u þá heyrðu þeir annað kall að baki sér og svarað:

»0, heil, heil systir." þá litu þeir við og sáu standa annað skrípi hinu

megin dalanna á fjalli því, sem Slenjudalsfjall er nefnt; heyrðu þeir þá

hina fyrri segja aptur: „Hvað er títt systir?" þá svarar hin seinni : ,,Selið

er gefið." þá svarar hin fyrri: „Hverjum þá?" þá annsar hin seinni og

segir: „Fauskhöfðanum honum Jóni í Vallanesi." þá segir hin fyrri:

„Flýum þá, flýum systír." þá svarar hin seinni og segir: „Hvert þá?"
r

„A Bláskóga," segir hin, og eptir það hvurfu þær sjónum ferðamannanna,

og þá rénuðu líka reimleikar; því Túngusel haföi verið gefið Séra Jóni,

sem þá var prestur í Vallanesi, og hann beðinn aptur aö afstýra illvætt-

unum, og þókti mönnum þaö fljótt rætast.

Nú er reymleikar voru horfnir úr Eskifjarðardölum , fór að verða

vart við tröllagáng á Bláskógum sunnanlands; treystust menn ekki til aö

fara þá leið, og lagðist sá vegur niður, og hafði þó áður verið íjölfarinn.

þegar þessu hafði framfarið í tvo eða þrjá vetur varð þaö tíöinda, að

þíngeyíngar rugluðust í ríminu, og vis§u ekki um jóladag. Tóku þeir þá

þaö ráö aö senda mann suöur í Skálholt þeirra erinda, aö fá biskups-

úrskurð á þessu vandamáli. Sá hét Olafur, er kjörinn var til þeirrar

ferðar, Hann var maður öruggur og áræðinn, og fór upp úr Barðardal

og suður Spreingisand, og var seint á degi við Bláskóga. Ekki vildi hann

þar bíða, og fór frarn leið sína og sem nær var dagsetrí, sá hann að

feikilega mikil tröllkona stóð á fjalli því, sem Bláfell er nefnt, og er nærri

veginum. þessi tröllkona kallaði dimmri röddu og sagði:

„Olafur muður,

ætlarðu suöur,

ræð eg þér það, rángkjaptur,

að þú snúir heim aptur.
>

Snýttu þér snúinraptur,

og snáfaðu heim aptur."

l
Já sagði hann:

„Sitjið þér heilar á hófi,

Hallgerður á Bláfelli."

þá rumdi aptur í henni:

„Fáir kvöddu mig svo forðum

og faröu vel, Ijúfurinn ljúfi.
u



SíÖan segir ekki af ferðum hans, fyrr en hann kom í Skálholt, og

fékk þar góða fyrirgreiðslu, og að erindinu afloknu bjóst hann burt og hinn

sama veg. En Þegar hann kom á Bláskóga varð tar fyrir honum tröll-

kona, og sýndist honum hún ekki vera jafnógurleg því, sem hann hafði

ímyndað sér. þessi tröllkona fékk honum þá í hönd hið nafnkenda Tröll-

konurím og mælti: „Heföi hann Kristur Maríu son unnið eins mikið fyrir

okkur, tröllin, eins og þið segið hann hafi unnið fyrir ykkur, mennina, þá

heföum við ekki gleymt fæðíngardeginum hans." þegar hún hafði þannig

mælt, skildu þau, og bar ekki á reymleikum í Bláskógum eptir það. En
Olafur fór norður, og þókti mönnum honum hafa farizt ágætlega; en

kallaður var hann upp frá því: „Olafur muður."

HalIgcrÖur á Bláfelli. (Eptir sera Jóni þórðarsyni á Auðkúlu og séra

Magnúsi sál. Grímssyni eptir garaalli konu úr Rángárvallasýslu.) Maður er nefndur
9

Olafur, og kallaður hinn eyfirzki.
1 Hann fór suður á Stafnes á hverjum

vetri og reri þar til fiskjar. Einhverju sinni var það, að Olafur fór suður

fjöll
;
gjörði þá á hann drífu mikla og fannkomu, svo hann misti vegarins,

og viltist leingi, uns hann þekti sig undir fjalli því, er Bláfell heitir; sér

hann þá í drífunni ekki alllángt frá sér tröllkonu ákaflega stóra. Hún
yrðir á hann að fyrra bragði og segir:

„Olafur muður,

ætlarðu suður?

Vel mun þér veita

með hestana 2
feita.

[Ræð eg þér það, rángkjaptur,

að þú snúir heim aptur.

Gyrtu þig betur,

ef þú ætlar að róa á Stafnesi í vetur." 3

Olafur lét sér ekki bylt við verða orð tröllkonunnar, þó hann treystist

ekki að deila illdeilum við hana, og segir því:

„Sittu heil á hófi,

Hallgerður á Bláfjalli."

þá kvað hún:

„Fáir kvöddu mig svo forðum,

og farðu vel, ljúfrinn ljúfi."

r

1. Séra Jón hefir fyrirsögn fyrir f>essari sögu: „Olafur eyfirzki."

2. „meri ^ína," P. Vidalín , Fornyröi, Reykjavík 1854, 512. bls. ; aðrir liafa :

^færleikinn."

3. Síöari vísuhelmínginn hafa aðrir Jjannig

:

SnúÖu' aptur, snarkjaptur,

og snáfaöu heim í sveit aptur.

Láttu' aldrei betur,

og láttu' aldrei betur.
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9

Olaíi varð síðan geingið í för tröllkonunnar, og sá hann, að blóð var

í þeim. Bauð hann henni þá að setjast á lend áburðarhestsins , en láta

þó hestinn jafngóðan. 1 Hún þáði það og sagði: ,,Kennir hver sín, þó

klækjóttur sé.
u Reið hún svo um stund, þángað til hún kom Olafi aptur

á rétta leið. En þegar hún skildi við hann, sagði hún honum, að hann

skyldi sleppa hestunum, er suður kæmi, og ekki skipta sér af þeim meir.

Gekk svo Olafi ferðin greiðlega; þegar hann kom suður, slepti hann hest-

unum, og hurfu þeir bráðum. En í lokin um vorið komu þeir aptur, og

voru þá hjólspikaðir. Sneri Olafur norður aptur, og er hans ekki getið

að fleiru. jír^tij ci •^ o -ul v "íiií
l
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Lík saga þessari geingur fyrir vestan um kerlínguna á Kerlíngar-

skarði. Tveir menn ríðu suður yfir skarð; hét annar Olafur, en um nafn

hins er ekki getið. A skarðinu hittu þeir tröllkonu , sem ávarpaði þá

þannig

^

;

7
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„Olafur muður 2

ætlarðu suður?

þér mun vegna vel.

En ræð eg þér það, rángkjaptur,

þú snáfir heim í sveit aptur.u

þá svaraði maðurinn: „Líttu til austurs; þar ríður maður á ljósum

hesti." Kerlíng gjöröi svo; en þá ljómaði dagur, og varð kerlíng að steini.
3

Brynjólfur biskup. (Eptir sögn gamallar konu úr Rángár£íngi.) Einu sinni

þegar Brynjólfur biskup í Skálholti var á visitatíuferð, tjaldaði hann undir

fjalli einu. Hafði hann með sér 4 eða 5 menn. Um nóttina vaknar biskup

við það, að hönd ákaflega stór seildist inn í tjaldið. Var þá sagt úti fyrir:

1. því beiddi Ólafur Hallgerði, að „láta hestinn jafhgóðan," að dæmi eru til j>ess,

að tröll hafi sligað hesta, £egar £au hafa farið ^eim á hak annaðhvort á förnum vegi,

til að hvila sig, og }>au hafa verið gaungumóð, eða til aö komast á þeim Jivert yfir ár

og læki. þeir hestar, sem oröið hafa fyrir sligi af tröllavöldum eru kallaöir „tröllriöa." *)

Hættara er viö, aö j>essi slys verði heldur á nóttu en degi, enda er sagt, aö tröll séu £á

ósýnileg, eða bregði á sig hulins-hjálmi
,
£egar j>au ríða hestum |>annig, og telur séra

Skúli Gíslason j>aö eitt dæmi, sem Iiann hafi heyrt til j»ess, að tröll felist sýnum.

2. Aðrir hafa: „duÖur."

3. þessi síöari frásögn er tekin eptir handriti sera Jóns Norömanns á Barði í Fljótum
y

og mun hann hafa heyrt hana áriö, sem hann var á Staöastaö. Eptir ^essu er sagan

ein af j>eim, sem gánga um alt land, og sinn segir meÖ hverju móti, og væri vel, ef

herra Gísla Brynjulfsen tækist að sanna, aÖ Olafur sá, sem hér ræöir um, sé Trölla-Láfi,

eins og hann virðist ætla í eptirmálanum óskeytta við Víglundar-rimur, Kh. 1857, 142. bls.

Eins væri það ályósanlegt, gæti Gísli sannað með sögnum, aö Olafsskarð só kent við

Trölla-Láfa, en ekki Ólaf bryta í Skálholti, sem hór segir síðar, og að Galdra-Leifi sé

ekki fæddur í Biskupstúngum eöa Hreppum; en til £ess £arf meira, en getgátur einar,

sbr. eptirmálann sama.

9

*) I Eyrbyggju, XXXIV. kap. er tröllriÖa kend göldrum þórólfs bægifótar.
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„Bóndalegt tjald, og bóndalegur maöur! a Biskup sá, að hér var komin

skessa, og ekki smáskorin. Hann segir henni, aö taka einn hest sinn,

sem hann til tekur, og eiga hann. Fer þá skessan burtu, og tekur hestinn.

Lagði hún hestinn á heröar sér, eins og sauö, og þrammar upp í fjalliö. —
Biskup áöi í sama stað sumariö eptir. En þegar menn hans vöknuðu, var

hann horfinn úr tjaldinu. þeir fara og leita hans. Finna þeir hann loks

í helli í íjallinu, og var hann þar að tala við skessuna, sem komið hafði

aö tjaldinu sumarið áður. þeir sáu, að hún grét, og var sem hagl hrykki

af augum hennar. Ekki vissu þeir, hvað þau biskup heföu talaö saman.

Fór hann síöan meö þeim, og heim til sín. Var það jafhan siöur biskups

síöan, að hann lét binda stóðhross eitt á bæarhlaði í Skálholti aðíángadags-

kvöld jóla. Var hrossiö jafnan horfið að morgni, og þóktust menn vita,

að skessan heföi sókt það til jólanna.

Smalastulkan. (Eptir sögn skólapilta aö vestan, 1845.) þaö bar til vestur

í Dalasýslu, að smalastúlka ein fór til kirkju og var til altaris. þegar

hún kom frá kirkjunni, fór hún undir eins aö smala, og gaf sér ekki

tíma til að borða áður. Hún gekk með klettum nokkrum. þá heyrir hún

að sagt er í klettunum: „Ragnhildur í Rauöhömrum. u þá er svaraö í

öörum klettum: „Hvað viltu, þussinn í þríhömrum?" þá segirhann: „Hér

hleypur steik um stiga, tökum hana, tökum hana. u þá er svarað í hinum

klettunum: „Svei henni, láttu hana fara, hún er kolug um kjaptinn.
u

Stúlkan fór sinn veg, og heyröi ekki meira af saintali hjúa þessara.

Gissur á Botnum. (Austan af Landi í Rángárvallasýslu.) Hin efsta sveit
w

og yzta í Rángárvallasýslu heitir Land eöa Landsveit. I fornöld hefir þar

veriö fögur sveit og vel til bygðar fallið; en nú er hún oröin eydd mjög

bæöi sökum eldgángs úr Heklu, sem er rétt í austur af Landinu, og skilur

ekki annaö en Rángá hin ytri, og hálsar nokkrir, sem Næfurholt stóö í,

er um lángan tíma hefir verið efstur bær austan Rángár eöa á Rángár-

völlum; en sá bær eyddist í síðasta Heklugosinu 1845 til 46. Rángá

ytri rennur rétt meö hálsi þeim, er Næfurholt stendur í, en ekki alllángt

frá Næfurholti er fell eitt, er Bjólfell heitir; leingra upp meö Rángá, en

æöi kipp fyrir ofan alla bygö bæöi á Rángárvöllum og Landi geingur gil

mikiö í austurlandnorður inn í hálsa þessa; er þaö lukt klettum að ofan

og umhverfis á báöar hlíöar, en opnast gegn útnoröri og vestri ofan aö

Rángá; gil þetta heitir Trölikonugil. Efst á Landinu fyrir ofan Landskóga

er mjög blásinn jarðvegur og sandrunninn ; t>að svæði heitir Kjallakatúngur,

og liggja þær lángt inn á afrétt milli þjórsár að vestan og Rángár aö

austan, alt inn fyrir Rángárbotna og eru túngur ]>essar eyöisandar að kalla,

þegar inn eptir dregur
,
og ekki ýkja-breiðar • þegar milli ánna

, þar sem

Búrfell er fyrir vestan þjórsá gegnt Kjallakatúngum.
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I fyrndinni bjuggu tröllkonur tvær, önnur í Bjólfelli, en hin í Búrfelli

;

bser voru systur, og féll vel á með þeim; fór því tröllkonan úr Búrfelli

°pt að hitta systur sína austur yfir þjórsá ogRángá, austur í Bjólfell, og

eins má ætla, að systir hennar úr Bjólfelli hafi gjört , þótt þess sé ekki

gétið. Búrfell er mjög klettótt, og vegghamrar í öllum eggjum þess.

Austan undir því miðju hér um bil eru klappir tvær sín livoru megiu

þjórsár ekki allháar og upp úr ánni miHi kiappanna standa tveir klettar

á móta háir og klappirnar, svo að áin fellur þar í þrem kvíslum. þessar

stillur er sagt, að tröllkonan úr Búrfelli hafi sett í þjórsá, svo að hún

þyrfti ekki að væta sig í fæturna, er hún fór að finna systur sína, og

stokkið |>ar yfir ána í þremur hlaupum. Heita nú klettar þessir síðan

Tröllkonuhlaup. Eptir endilaungum Kjallakatúngum liggur vegur allra

þeirra^ sem lára norður á Landmanna og Holtamanna afrétti, livort sem

þeir fara í fjárleitir eða til fiskifánga eða álptatekju og rótagraptar á

alVéttum |>essum, og hafa þær ferðir mjög tíökazt að fornu og nýju á

sumrum; því aö bæði eru á Landmanna afrétti einhver beztu veiöivötn

hér á landi, þar sem Fiskivötn eru, og álptatekja mikil viö þau, og hvann-

stóð víða um afréttina.
«

I Landsveit er bær einn heldur framarlega, er Botnar heita, eða þó

heldur alment nefndur Lækjarbotnar; þar bjó í þann tíma, er þessi saga

gjörðist bóndi sá, er Gissur hét. Einhvern tíma hafði hann farið um sumar

inn á afrétti til veiöa, og hafði hest í togi. þegar hann þóktist hafa aflað

nóg uppá hestinn, tekur hann sig upp aö innan og heldur heimleiöis. Ekki

segir neitt af íerðum hans, fyrr en hann keniur íram á Kjallakatúngur

gegnt Tröllkonuhlaupi. Heyrir hann féá, að kallað var í Búrfelli með

ógurlegri rödd

:

„Systir, ljáðu mér pott.
u

Er þá gegnt aptur jafn-ógurlega auslur í Bjólfelli og sagt:

„Hvað vilt þú meö hann?u

þá segir tröllkonan í Búrfelli:

,,Sjóöa í honum mann. u

þá spyr hin í Bjólfelli:

„Hver er hann?u

Hin svarar:.

:

„Gissur á Botnum,

Gissur á Lækjarbotnum.a

í i>ví verður Gissuri bónda litið upp í Búrfell, og sér hann þá, að

tröllkonan ryðst ofan eptir hlíðinm og stefnir beint ofan að Tröllkonuhlaupi.

þykist hann þá sjá, að hún muni ætla aö gjöra alvöru úr hjali sínu, og

ekki muni seinna vænna ijörvi að forða. Sleppir þá Gissur taumnum á

klyfjahíestinum, en slær uppá þann, er hann reið, er var afbragðs léttleika-

skepna. Gissur gjörir hvorki að líta aptur, né lina á hestinum, og reið

I. 11
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alt, hvað hann mátti komast; en það þykist hann þó skilja, aÖ saman muní

draga með tíöllkönunni
;

því æ heyröi hann betur og betur andköí* hennar

á hlaupinu. Ilann heldur beinustu leiö fram þvert Land og tröllkonan á

eptir. En það vildi Gissuri til, aö Klofamenn sáu heimanaö frá sér ferð

hans og tröllkonunnar, er þati komu áMerkurheiöi. Brttgöu þeir þá skjótt

við; því þau bar brátt aö, og hríngdu öllum kirkjuklukkunum í Klofa, er

Gissur slapp inn fyrir túngaröinn. þegar tröllkonan misti af Gissuri,

kastaði hún exi sinni eptir honum, svo aö þegar hann kom heim á hlað,

féll hesturinn dauður niöur undir honum, en öxin var sokkin upp að auga

í lend hestsins: þakkáði þá Gissur guði íágurlega lausn sína. En það er

frá tröllkoniinni að segja, að henni varð svo bilt viö, er hún heyröi klukkna-

hljóðiö, aö hún æröist og tók aptur á rás af öllum mætti; sáu menn til

ferða hennar af ýmsum bæum á Landinu, og stefndi hún miklu austar en

til átthaga sinna, því hún hélt skáhalt austur og upp, að sjá áTröllkonugil,

og þar fannst hún sprúngin fám dögum síðar; dregur gilið af því nafn, og

heitir síðan Tröllkonugil. Aldrei varð þess vart, að systir hennar í Bjól-

felli grandaði bygöarmönnum; enda kemur hún lítt viö sögur, og vita

menn ógjörla, hvaö henni leið eptir þetta. Nokkrir ætla, að hún muni

hafa flutt bygð sína í Tröllkonugil úr Bjólfelli, af því hún muni hafa þokzt

búa af nærri manna bygðum. Telja menn það til sanninda hér um, að

einu sinni fóru tveir menn, sem optar, í eptirleit af Landinu inn á afrétt.

Feingtt þeir veður ílt og sneru við það aptur, að þeim þókti ótæktleingra

að leita. Feingu þeir þá þreifandi blind-ösku norðan bil. Kom þá svo

fyrir þeim, að þeir viltust, og vissu ekkert, hvar þeir voru staddir. Héldu

þeir þó eigi að síður áfram undan bilnum, og höfðu það eitt sér til leið-

beim'ngar. i>anriig fóru þeir lánga hríö; þeir giskuöu á alt að sólarhríng,

svo að þeir sáu ekki þver fet frá fótum sér. Enda vissu þeir ekki fyrr

til, en þeir duttu báðir senn fram af hömrtim nokkrum, og komu niöur á

nijúkan skafl. þar lágu þeir um stund, ]>ví aö bæöi voru þeir dasaöir af

gánginum og |>rekaðir af lamviörinu og nokkuð mók á þeim eptir fallið.

þegar at' þeim bráði aptur töluðust þeir viö, hvar þeir mundu komnir vera,

og gátu sér til, aö það gæti ekki annað verið, en þeir væru komnir í

Tröllkonugil
,

og að þeir hefðti dottið fram af norðurbarmi þess; þeir

hrestti nú af sér eins og þeir gátu, og reikuðu eptir fönninni um hríö;

því þar var skjól nóg, en ofanbilur talsverður og kóf, en ööru hvoru sáu

þeir höggva fyrir í klettunum í gilbarminum. þeir tóku nú þaö ráö, að

Ieita sér að einhverju afdrepí, ef verða mætti, þar sem þeir gæti matazt.

Geingu þeir þá inn eptir gilinu, og á þeirri leiö virtist þeim, eins og

þeir sæu Ijósglampa bregða fyrir í kófinu, eins og eldur logaði á skíðum,

og þóktust finna lykt, sem af brendum skógarviöi. Síöan hvarf glampinn

þeim nieö öllu; mínkaöi kófiö eptir því, sem þeir komu innar í giliö.

Geingu þeir þá, þángaö til þeir komu að garði einum allmiklum; hann var
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hlaöinn af ákaflega stórum steinum; þar var fjúklítiö, því hamrabrúnir

gilsins luktust þar yfir höföi þeirra, og voru þeir þá eins og inn í skúta

nokkrum. þar leystu þeir upp malpoka sína og mötuðust , eins og þeir

gátu bezt aöhafst. Síöan koinu þéií fyrir mat sínum aptur, og ætluöu aö

þreyja þarna til morguns og gánga um gólf, til aö halda á sér hita. þá
segir annar: „þaö vildi eg, aö eg ætti nú svo heitan graut, sem eg get

etiö, og nóg og gott út á." I þvi hann slepti oröinu, var sett full grautar-

ausa frani á grjótgaröinn, og rjómi út á; þar fylgöu og meö tveir hornspænir.

Mennirnir tóku ausuna og gjöröu sér gott af því, sem í henni var, og

létu hana svo uppá garöinn aptur. Eptir þetta hlýnaöi þeim svo í hamsi,

aö þeir fóru aö gjöra aö gamni sínu hver viö annan, og tala um, hvaö

þeir ættu aö hafa sér til skemtunar um nóttina, svo aö þeir sofnuöu ekki.

Kom þeiin þá ásaint um, aö annar þeirra, er var góöur kvæöamaöur,

skyldi skemta meö kveöskap nokkrum, en hann lézt ekki vita, hvaö kveöa

skyldi. Heyröu þeir þá, aö kallaö var innarlega úr hellinum meö dimmri

rödd og tröllalegri: „Fínar eru Andrarímur, ef þær eru vel kveönar."

Tók þá kvæöamaöurinn upphafiö á þeim, og kvað alla nóttina; því hann

kunni þær. En þaö stóöst á endum , að hann lauk rímunum
,
og dagur

Ijómaði, enda var þá koniiö gott veöur og rifahjarn yfir alt. Héldu svo

eptirleitarmenn heim, og sögöu víöa frá þessari sögu, og var þaö síöan

trú, aö tröllkonan , sem fyr var í Bjólfelli, mundi hafe gefiö þeim

grautinn. 'ff' '^/.^ :

Missögn. I Búrfelli upp af þjórsárdal heitir Tröllkonugröf; á þar aö

vera grafin þuríður Arngeirsdóttir , er Landnáma getur um (III, 20. kap.,

235—23G bls.) aö „þjórsdælir vildu berja grjóti í hel.
u Tvennum sögnuni

fer um hana og systur hennar, er öllum ber saman uin aö hafi átt heimkynni

í Næíurholtsfjöllum
;

því flestar sagnir segja, aö tröllkonan í Búrfelli

(þuríöur) hafi kallaö til systur sinnar í Na'i'iirlioltsijöllujii , eins og hér

segir aö framan
,
og beöiö liana um pottinn, er hún sá manninn ríöa;

en aörir segja, aö tröllkonan í Næfurholtsíjölluni haíi kallaö til hinar

og sagt:

„Systir, ljáöu mér pott."

Tröllkonan í Búrfelli: „þaö er ekki gott.

En hvaö á aö gjöra víö hann V
a

Tröllkonan í Naíiurholtsfjöllum

:

„Sjóöa í honum mann. u

TrÖUkonan í Búrfelli: „Hver'er hann?u

Tröllkonan í Næfurholtsíjöllum :

„Gissur á Botnum,

Gissur á Laikjarbotnum. u

þá svaraöi enn tröllkonan í Búrfelli: „Ekki fu kiöu hann; liann er

kámugur um kjaptinn. u Maöurinn haföi nýlega veriö til altaris, og því

11*
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unnu þær systur honum ekki mein. 1
(sbr. næstu sögu á undan

:

Smalastúlkan.)

Ólafur kóngur Haraldsson og tröllkonan. (Eptír Wöíum af Vestfjörbum.)

Svo er sagt, þá Olafur kóngur Haraldsson var 5 vetra, fór hann á skipi

meö fóstra sínum, og sigldu þeir meö björgum fram. þá kom tröllkona

fram á bjargiö, og spuröi, hvort skáld væri á skipi. En þeir sögöu ei vera.

þá kvaö kerlíng vísu þessa:

„Komi sótt,

kveini drótt,

kynngi hríö,

og gjöri sult víöa;

hrynji mjöll,W fjöll,

hatist menn,

deyi fé skatna.

Olafur Haraldsson kvaö:

„Gjöri regn,

gefi logn,

gefi gott fáng,

og komist menn þángaö;

firrist snjór,

falli sjór,

fargist hatur,

fái byr skatnar.

þá sprakk tröllkonan.

Gremjist hauöur,

glatist sauöur,

gjöri hregg,

tapist fé seggja;

fáist hatur,

firrist matur,

farist her

og gjörist enn ver.
u

Grói hauöur,

gleöjist sauður,

gjöri gótt ár

og færi baut 2 vora;

linni nauö,

lifni þjóö,

líöi vetur,

og gjöri enn betur.
u

Saga af torgeiri stjakarhðfða. (AM. 569. A. 4. Eptir Árna

Magnússon.) I míuu úngdæmi hefp eg heyrt frásögn nokkra um þorgeir

stjakarhöföa. Mig minnir aö meö þessa sögn færi Vigfús Jónsson. 4

þorgeir átti aö hafa lifaö samtíöa Olafi kóngi, Tryggvasyni trúi eg. Úr

þessari sögn man eg þetta sem eptir fylgir, trúi eg aö þaö eg heyröi sagt

væri ekki meira. Eitt sinn þá Olafr kóngr Tryggvason lá á skipi undir

björgum nokkrum með mönnum sínum, féll svo, aö einn gamall karl kom
fram á þessi björg, og heilsaöi upp á kóng og hans menn. Kóngr spuröi

hann aö hvar hann heimili ætti, hverjum karl svaraöi svo, aö sitt aösetr

væri í þessum björgum. þá spyr kóngr hann aö, hvaö mannmargr hann

sé, hvor upp á karl svaraöi þessu:

1. þessi frásögn cr tekin eptir handriti séra Skúla Gíslasonar og Dr. Maurers IsL

Volkss. 40. bls.

2. þannig í liandritinu.

3. |>. e. Arni Magnússon.

4. Leirulækjar-Fúsi, móðurbróÓir Árna.
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„Eg hefi tólf báta fyrir landi

og tólf menn eru á hyerjum bát,

tólf seli drepr hver maör,

og í tólf lengjar er skorinn hver selr,

og hver lengja er skorin í tólf stykki,

þá eru tveir um toddann,

og teldu þar af, kóngr!"

Á meðan kóngr var að reikna þetta saman, seiddi þessi karl skipið

inn í bjargið aptr að siglu, og í sama bili var kóngr búinn að reikna

saman fjölskyldu karls. þegar svo var komiö í óvænt efni, greip þorgeir,

sem meðal kóngsmanna var á skipinu, einn ás, og setti hann í bjargið,

en annan enða fyrir bríngspalir sér. Tröllskapr bjargbúans clró skipiö

inn, en þorgeir stóð á móti. Um síðir reyndi þorgeir á órku sína, svo

að brínguteinar hans gengu í sundr, og í þvi sama átaki komst skipiö

út úr bjarginu og varð laust þar við. Hér af fékk þorgeir stjákar-

höfðanafn.

Um Kögur-Grím. (Eptir Jón bónda Sigurösson í Njarbvík í Múlasýslu.)

þorvarður Bjarnarson skafins 1 bjó eptir föður sinn í Njarðvík. Hann hélt

rausnarbú mikið, og hafði áhöld öll til bús sterk og varanleg. Hann átti

rambygt skip, sein hann lét á sjó gánga. þess er getið eitthvert sinn,

að hann reri á hafmið, sem heitir Djúpiklettur. En þá hann hafði setið

um hríð, skeldi yfir þoku, svo hvergi sá frá borði, og undir eins féll á

fall svo mikið, að ekki varð haldið við miðið. þorvarður bað háseta róa á.

En það tókst ekki, hversu sem til var reynt. Skipiö rann á fram, líkt

og í árstraumi. jþetta gekk lángan tfma, uns skipverjar sáu grilla í land.

Sáu þeir, að skipið bar upp aö vog einum, noröarlega við Njarðvíkur

afrétt, sem heitir síöan Kögur-vogur. Hellir stór er upp frá vog þessum,

og er hann nefndur Kögur-Grímshellir. Skipið rann sem í stríðum straumi

inn á voginn. þegar þorvarður sá, hvert skipið stefndi , bað hann háseta

sína vera viöbúna með krókstjaka, er skipinu fylgdu , að stjaka því út úr

vognum, ef þess væri kostur. En haun Þrcif öxi mikla, er lá í skipinu,

og hljóp fram í. Skipinu fleygði inn í hellismunnaan. En undir eins og

niður kendi skipið, þreif stórvaxin hönd í hnífil skipsins. En þorvarður

hjó á fíngurna, svo þeir féllu inn í skipið. Hásetar voru tilbúnir með

krókstjakana, og komust svo út í vogskjaptinn. Vissu þá skipverjar ekki

fyrri til, en bjarg mikið kom innan úr hellinura og niöur fyrir innan skipiö,

svo það varö fyrir stórum áföllum. Fóru þeir þorvaröur viö það leiöar

sinnar inn á nes það, sem Skálanes heitir, og hvíldu sig þar nokkurn tíma;

reru síðan út aptur, og öfluðu vel. Hafði þorvarÖur fíngurna til sýnis, og

þóktu afarmíklir.

1. Sjá meira um Björn síftar.
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Um reymleika í Njarðvik. (Eptir sama.) þaö var sögn manna, a6

fyrri á tíöum heföi ætíö í hvers bónda tíö oröiö vart viö eitthvaö óvanalegt

í Njarövík, og hélzt sú trú fram á átjándu öld. þaö var einu sinni, aö

maöur fór yfir fjallveg þarm, sem Eggjar heita, um vetrartíma. Vegurinn

liggur með gili því, sem Hvannagil heitir. Honum varö litiö ofan í giliö;

sá hann þá, hvar stórvaxinn maður lá, og hafði bagga á baki. þessi

stórvaxni maöur var að laga á sér skóinn og leit til bygðarmannsins.

Honum sýndist býsna mikill vöxtur hans , varð hræddur og hljóp ofan,

sem fætur toguðu.

Eins og siður var til , var eitt sinn á þorláksmessukvöld fyrir jól

verið að slátra jólaám i bæardyrum í Njarðvík, og var mikið gems og

kátina í sláturmönnum. En þegar mest var um gleði þeirra, heyrðist

þeim stigiö þúngt til jarðar úti, og stúngið fast niður broddstaf. þeim

þókti þetta kynlegt og horfðu út með hurðinni. Sáu þeir þá, að maður

ferlega stór stóð fyrir dyrum
,
og studdi sig fram á staung , er þeim

sýndist vera úr járni; hann horfði rétt að dyrunum og var álútur, eins

og hanu væri að hlera til þess, sem fram færi inni. þeir urðu felmtsfullir

og hættu öllum hávaða. Að litlum tíma liðnum heyröu þeir, að þetta

þrammaði burt aptur.

Eitt sinn voru Njarðvíkíngar aó brenna kol í þoku innan til í víkinni.

þeir heyrðu jþá tvisvar um daginri skellihlátra yfir í dal þeim, sem heitir

Uröardalur; hann geingiír ofan frá Dyrfjðllum. Hundur þeirra stökk og

upp meö gelti miklu. Ekki urðu þeir fieira varir í ]>að sinn.

það var siður barna í Njarðvík, að þau slógu sér sainan bæði aö

heiman og úr bjáleigurmi til leika á vetrarkvöldum í túngisljósi. Eitt

kvöld þegar þau voru hætt leiknum, hlupu heirnabörnin heim aö bæar-

dyrunum, og ætluöu hiklaust inn. Sáu þau þá í túngisljósinu , aö maöur

lá þvert yfir bæardyrnar, svo stór, aö hanh varð að kreppa sig um knés-

bæturnar, til að komast fyrir, og var þó húsiö breitt. ]>ó þau yröu hrædd

viö þetta, réðu þau það alt að eihu af, aö þau hlupu undir knésb'ætur

hans, og sakaöi þau ekki. En eptír það lögöust niðui* leikav þeirra. —
Seirit á öldum gekk maður uin vetrartíma út á Hnausa, sem kallaöir erii.

Höfðu þá 'um tíma geingið haröindi, svo eingar mannaferðir voru þar um.

Upp yfir Hnausunum eru haínfáflug. Maðurinn sá liggja stórkostleg

mannsfÖr ofan undan hamraflugurium alt frani jí klettahlein eina^ sem liggur

þar á rnilli tveggja fjara; þar haföi sá staöiö, sem geingið hafði, og stutt

sig fram á staf, eins og hann hefði horft ofan í ijörurnar. Svo haföi hann

geingið upp eptir aptur sania veg. Förin voru fet mannsins á breidd, en

svöruðu sér ekki að leingdinni. Hundur haföi og verið meö trölli þessu,

og voru för hans eins óvanalega stór. Maöiirinii, sem föriu sá, sagöi, að

þau hefðu ekki verið nýgeinginn , en þó ekki fyrir laungu
,

og er hann

talinn sannoröur maöur.
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Sagan af Yesífjarðagrímf • (Addit. 40. a. 4.
j

eptir Árna Magnússon

og með Jiendi (þórðar?) skrifara hans.) Sigurðr hét lliaðr er bjó á Skriöu,

Þar sem síðan var klaustr sett, hann gat við konu sinni að nafni Helgu,

son er Grímr hét, hann.var að fóstri á Vestfjörðum hjá móðurbróður

sínum. þessu samtíða bjó á Eyðum maðr sá er Indríðí liét með konu

sinni þóru. Eitthvert sinn hvarf Sigurði kýr sú er Kráka var kölluð og

vantaði hana í sex ár. ]?á bar svo við er Sigurör gekk á fjall í sauðaleit,

að hann fann kúna í dalverpi nokkru ásamt sex öðrum nautum, sem af

henni lifnað höföu; rak hann þetta heim til sín. Nokkru síðar kom Indriði

frá Eyðum tilSigurðar og falaði af honum til kaups nokkurn hlut þessara

nauta, helmíng eðr þriðjúng, hverju þá Sigurðr neitaði. Hóf Indriði til-

kall til nautanna, segjandi að t>au í sínu landi alist og leyíislaust gengið

hefói. Á vorþíngi kom þetta mál til greiná meðal þeirra, hvar Sigurðr

berorðr varð við Indriða um þessi málaferli er honum þóttu af ranglæti

rísa. þessu reiddíst Indriði og vó Sigurð þar á þínginu. 1 þíngmenn gripu

Indriða þar strax, bauð hann bætr fyrir vígið og lúkti án dvalar óvíst

hverjum, slapp svo laus og fór heim til bús síns Strax þar eptir breytti

hann svo hvílu við konu sína að hann lá hverja nótt við vegg með kvenn-

búnað á höfði cn konan við stokk með slegið hár. Svo liðu stundir þar

til Grímr var 16 vetra gamall, þá bar svo yið, að fátæk kona kom að

bæ þeim áVestfjörðum er móðurbróðir hans á bjó, henni gaf Grímr eitt-

hvað þar úr búinu, hverju húsfreyjan, hans móðurbróður kona, reiddist

og meðal annara atyrða við hann bríxlaði honum um, að fööur síns ekki

hefnt heföi. Grímr tók svo eggjaninni, að hann strax bjó sig til ferðar,

mælti móðurbróðir hans vel fyrir honum og gaf honum að skilnaði auk-

nafn að Vestfjarða - Grímr heita skyldi. Grímr fór rakleiðis austr í

átthaga sinn og dvaldist litla hríð hjá móöur sinni áör svo viö bar, að

hann fann þræl eðr verkmann Indriða frá Eyöum rekandi kúna er fyrrum

var um deilt og önnur fleiri naut þeirra mæðgina. þenna drap Grímr

svo sem þann er viö þjófnaö tekinn væri og lýsti víginu. Hér af tók

Indriði heldr en eigi að ugga að sér, og gjörði sér sterkliga lokrekkju.

Nokkru síðar fór Grírnr heiman og til Eyöa , bar svo yið að |>á hann

Þangað kom, sátu menn þar við eld, og töluðu um konur í hér^ðinu drag-

andi fram sinn hverrar hluta. í þessu tali hrósaði einn Helgu móður

Gríins, hvað einum hinna misþokkaðist og lastmælti sá henni gífrlega.

Grímr sem aðkom heyrði þetta, hljóp inn í húsið og hóf þann upp er

lastyrðin talað hafði, og stakk honum á höfuð ofan í ketil er yfir cldinum

1. Rannveig Oddsdóttir frá Holti undir Eyjatjöllum sagöi mér, Árna Magnús.syni,

fyrst um ^essa sögu, aÖ luina í barridómi síuum hefði heyrt sagða af iyrskrífubum Atla

J^á í Holti stöddum, og haföi hún að mestum hluta gleymt því er þar úr Iieyrt haföi.

Eptir jjví sem hana miuti, sagði hún deilue&i íoður Gríms og hans contraparts Jiefði

verið nábúakrit um beit, en Atli segir j>aÖ ei svo verið hafa, og mun j>ví misminni vera.
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var, svo hann fékk þegar bana. Aö l>ví gjörðu hljóp hann út aptr og

forðaði sér. Strax þar eptir tók hann sér fyrir hendr að grafa leynilega

jarðhús eðr undirgang undir bæinn á Eyðum frá einum læk er hann lét

bera í burtu moldina. Svo leið að jólum, bauö þálndriði til veizlu vinum

sínum og þar á meðal bróður sínum er Helgi hét. Að kveldi er menn

gengu til hvílu var Helgi lagðr í lokrekkjuna þá ena sterku, en Indriði

og kona hans lögðust í sæng aðra þar nærri, hvíldu og margir aðrir í

sama húsi. Grímr njósnaði um allt þetta daginn fyrir og komst um
nóttina inn í bæinn, gekk hljóðlega þangað sem Indriði og hans kona hvíldu

og þreifaði fyrir sér til þess að ekki skyldi þar að vega sem ei vildi.

Sem nú hans kalda hönd kom við brjóst konunnar talaði hún þar til viö

bónda sinn; ugði hann þá nálægö Gríms og ætlaði á sér að hreifa. 1 |>ví

lagði Grímr hann í gegn; sá hinn vegni kallaði og kvaöst særör vera

til ólífis; hlupu þá menn upp og ætluðu að ná vegandanum, tók og einn

á Grími og ætlaði aö halda honum; kvað Grímr hann villast og lést vera

einn þeirra sem eptir vegandanum sækti. Svo slepti hinn og komst

Grímr nauðigr út og á burt. Nú þóttist hann vita að sér mundi ekki

í því fyrr áminsta jarðhúsi friðt vera, ekki heldr við bygöir manna

sökum eptirgangs Helga; tók því til ráös að liggja við tjald á heiöum úti.

þess á milli merkti Helgi á Eyðum, aö þegar gengiö var í bænum þar á

Eyðum eða um kríng hann, hlúnkaði undir, kom honum þá til hugar aö

ransaka hvert þar ekki væri holt. Fann hann svo jarðhúsið og vistir

Gríms þar inni en sjálfr var Grímr á burt sem fyr er sagt. Nokkru

síöar bar svo við, aö einn af Eyöamönnum fór þar um er tjald Gríms

stóð, elti Grímr þann mann og drap hann, að eigi skyldi óvinum sínum

njósnir bera; sá þó að ekki mundi duga að halda þar til langdvala, fór

svo norðr yfir fjöll og dvaldist um hríð hjá ekkju einni þar. þess á milli

sótti Helgi, er nú bjó á Eyðum, alstaðar eptir Grími og setti öll brögð

til að ná honum, frétti og um síðir, að hann mundi dyljast hjá fyrnefndri

konu. Kona þessi var berdreym og forspá; sagöi hún Gríini eitthvert

sinn, aö Helgi mundi þar innan skams koma, og vísaði honum að vötnum

nokkrum í landssuðr, hvar hann sig af veiðiskap nært gæti, þar til skip

einhver af hafi kæmi undir Ingólfshöföa, ráðlagði hún honum þar aö leita

utanferðar en voga ekki til langdvala hér í landi. Svo fór fram sem

konan haföi til getið. Helgi kom þar og spurði eptir Grími, sagöi hún

hann hefðí að sönnu þar verið, en væri nú í burtu; sneri svo Helgi þaðan

aptr erindislaus. Grínir fór sem honum var ráölagt til vatnanna, og

gjöröi sér þar skála, iaufskála úr skógi er þar var nógr, og tók að veiða

í vötnunum. Svo bar til að það sem hann veiddi á daginn tók að hverfa

á nætrnar ; hvað þá nokkrum sinnum skeö liaföi , vakti Grímr eina nótt

viljandi vita hverju það sætti. Um nóttina kom risi
1 einn og tók tíl

1. Atli segir aft risi pessi hafi vissu naíhi nefndr veriö í sögunni en ^aft sð ser úr
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veiöarinnar, sem ]>ar lá, lagði á herðar sér og gekk í burt aþtr. Grímr

veittá lionum eptiríor og lagði til hans með spjóti. Risiriii hyataöi Þá férð

sinni og komst hehn til hellis (>ess er hann býgöi nieö spjótíð í sárinu;

har var fyrir dóttir hans, liverri haiín sagði um áverkann að Vestfjarða-

Grímr hefði sér hann veitt og bað hana grafa sig þar í hellinum og því

næst dó bann. Risans dóttir t6k honum gröf þar í hellinum sem hann

hai'ði fyrir mælt, en þegar bún ætlaði hann þár í að leggja var gröfin

oflftil, gaf'st hún svo þar upp við. Grímr haföi gengið á hæla risanum

og sá hann og heyrði alt þetta, gekk síðan í hellirinn og átaldi risans

dóttir hann í íyrstu fyrir dráp fööur síns. Grímr húggaði hana svo sem

hann gat og bauö henni aö koma risanum í gröfina, hún þektist það og

hnepti hann risann með afii ofan í gröfina og huldi síðan, gekk svo lieim

aptr í skála sinn. A næstu nótfc gekk risinn aptr og kom til skálaus

og ásókti Grím. Grímr varöist svo draugrinn vann ekki á. Kríngumstæöur

sameígnar þeirra eru úr minni fallnar. Deginum eptir fór Grímr til

hellisins, gróf upp aptr risann,' og brendi hann á báli. Risans dóttir veitti

honum enga ffiótstöðu, heldr alleina mælti um að vötn þau er Grímr

mí við sat, skyldi á ymsmn tíðum löga og brenna til auðnar skógana þá

er þar vóru úin kríng, 1

liver liennar álög síöan hafa optliga rætzt. Aö

þessu gjörðu kom Grímr svo sínu máli við risans clóttur, að þ&u til sam-

ans tóku fé þaö er hellisbúinn liai'ði átt og fóru i>ar meö til vátnanna i

skála Gríins og bjuggu bar saman vinsamlega til næstavors. þessií næst

kom skip af hafi og lagöi til hafnar viö íngólfshöfða, ]ivað þá er Grímr

fékk að vita brá hann til utanferöar, kvaddi únnustu sína risans dóttur og

fór til skips og kom sér þár fyrir. En áðr en hann og risans dóttir

skildu gaf hún honum belti, hverjú sú náttúra fylgdi að hann engri annari

konu unnað gæti. Grímr fór utan sem til var ætlað og kómu til Noregs,

þá var konúngr Haraldr Siguröarson , með honuin fékk Grímr sér vistar

um vetrinn. Að jólum hélt kóngr veizlu rílcmannlega
,

bjó Grímr sig þá

því íyrrfcéða béltí. Sfcrax korn á hánn ógleði og þráði hann jaftiliga risans

dóttur. þetta fann kóngr og spurði hánn hverju gegndi, sagði hann þá

kóngi alt um sambúð þeirrá risadöttur- Aö vori gaf kóngr honum skip,
f .^4 4tJ

á hverju hann til Islands l'ara kynni til aö sækja unnustu síua. Grímr

ininiii f'allib. Ranuyejg Qddsdóttjr, optir Alhi , neíhdi hann Hallniund, þykir Atla sig nú

grilla til afe svo numi verið hafa, vill það £Ó eigi fullyrba. Rannvoig kallaiM i«ann er af

Orími dropinn var, skogármanh'; en þab' nnmvora réttará sem Atli sogir, þVí kríngumstæS-

urnar gefa ])ab aÖ skilja.

1: þetta á a§ skiljast um G-uíaasvötQ sem enn nú svo kallast og optir almenníngs

nioiníng pess á niilli í eldi loika. Atli holdr þeirra afstöðu fyrir vcstan óg noröan SkeiSar-

í'irjöknl, þar nppi í jökla sundnni langt úr byg^. Súla lioitir vatn3fall cr framan úr

jöklum ronnr fyrir austan NúpsvÖtn á Skoi^arársandi, og fcllr í sögö Núpsvötn. Um
Súlu þbssa sogir Atli jiokkura muniiriíœli yera, aö luin úr Grínisvöinum renni, lætr hann
þaö livorkí logih uo satt, cn nior virðist j*ah muni næsta óvíst vora.
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hélt á haf og kom viö IngólfshöíÖa', gekk á land og fór til Grímsvatna,

svo hétu þau síöan Grímr haf'öi þar vistum veriö. þar viö vötnin fann

Grímr risans dóttur og hjá henni sveinbarn er hún aliö hafði meöan

Grímr var í burtu og kenöi honum þaö nú. þar varö fagnafundr og

baö Grímr hana með sér að fara; tóku þau svo barnið með sér og fé

það allt er úr hellinum haíði áör í skálann fiutt verið og fóru á burt.

þessu næst héldu þau til skips, létu í haf og náðu Noregi; tók risans

dóttir þar kristna trú og skírn meö barni þeirra. Nokkrum vetrum síðar

fýstist Grímr að fara út til Islands og staðnæmast þar. Bjóst hann því

burt úr Noregi meö konu sína, risans dóttur, og kom noröan að íslandi

að eyju einni, þar sté Grímr á land og bar af skipi, bjuggu þá í eyjunni

risar einir eðr bjargbúar, stökti Grímr þeim á burt sumum en drap

suma og hreinsaði svo eyjuna, síöan setti hann þar bygö sína og jukuþau

risadóttir þar ætt þeirra. Eyin liggr út frá Eyjafirði og heitir síðan

Grímsey; bjuggu ættmenn Gríms þar eptir hans dag, og lýkr svo þessari

frásögn.

þessi fyrirfarandi frásögn er A. 1708 öndverdlega í Febr. uppskrifuð

eptir Atla Sigurðssyni, Imasonar, fæddum í Meöallandi og uppfæddum á

vergangi þar og á Síöu undir Fjalli. Atli segist mí vera 31. árs gamall,

og segist hann þessa sögu numið hafa þá hann var 15 eöa 16 vetra af

Ormi N. syni á þverá undir Fjalli á Síöu. Ormr er dauör fyrir tveimr

árum. Segir Atli aö Ormr hafi sér áheyranda sagt þvílíkt sögunnar

inntak, en ekki á bók lesið; segir þó fyrir víst að hana haft hafi skrifaða

á kveri in 8. er hann segist séð hafa, og hafi á þykt verið sem svara

kynni 5 eór 6 örkum, segir það og til bevísíngar um nefnt kver, að sex

árum síðar þá hann, Atli, hafði einn eör tvo um tvítugt hafi íólk í

Skanimardal í Mýrdal getið við sig um kver, er Ormr hefði nýlega þar

um hönd haft, hvar á veriö liefói þessi saga og sagt að kverið heföi þá

mjög svo veriö tekið til að rotna og skemmast. Inntak sögunnar það er

hann af Ornii heyrði meinar hann ekki hafa fyllra veriö, en hér íýrir

framan skrífað er. Hann segir annars að í vetr og haust eö var, þá í

orö kom þar eystra, að nienn vildi þessa frásögn uppskrifaöa íá, þá hafi

profastrin sira Einar Bj«n iiason og þórðr jþorleifsspn smásinuglega eptir-

sptirt þar eystra í kríngum sig, hvort ekki mundi sagan á bók i'ást kunna,

og hafi ekkert i'yrir orðið. Alleinasta hafi fundist |>eir sem viÖkannast

hafi, aö til forna lieyrt heföi sagt nokkuö úr viðlíkri f'rásögn, þó hafi slíkr

þeirra framburðr óskjallegr veriö, hafi og enginn fram komiö, sem neitt

hafi vítað tíl Orms bókar, eðr hann í mínsta máta fyrír þessari sögn haft.

Einhver hafi þókst heyrt hafa að faðir Gríms og sá er hann drap, hafi

átt að búa þar á Síðunni, en það hafi og eins og hitt anmö, óskírt veriö

og óeptirtakanlegt.
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Inníak úv sögupætti af Ásmundi flagðagæfu. (Eptir sira Eyjólf

á Völlum í Svarfa6ardal og meb hans hendi.) I dal einum fjarri hjóöbygö í Noregi

bjó karl og kerlíng, þau áttu þrjá sonu, hét hinn elsti Grímr, annar

þórir, þriöi Ásmundr. þeir Grímr og þórir vóru vænir ok vel at sér,

höíðu þeir það starf að gæta sauða karls og kerlíngar
,
og draga þarfindi

til bús þeirra. þess getr sá sem hér uni hefir kvedið:

„Karl hefir búiö i afdal einn,

átti sonu þrjá,

í mörgu var sá maðr beinn,

má vel greina þá.

Grímr og þórir gættu aö sauð,

gjörðu karli þjóna,

og svo vakta allan auð

ásamt beggja bjóna:"
r

Asmundr var ólikr bræðruin sínum, lá hann í eldaskála og lét það

ekki til sín koma er nauðsyn var, unni faðir hans honum lítið en móðir

hans mikiö. þá var Olafr Haraldsson konúngr yfir Noregi
,

þótti mörg-

um úngum mönnum þeim er þrek höföu og frama vildu sækja hiö mesta

sæmdarefni aö fara á fund hans og seljast honuni til þjónustu; kemr þaö

einnig upp hjá þeim Grími og þóri að þeir vilja þetta ráða sinna og gera

bert föður sínum, hann tekr vel á, og segir mannskap þeirra að meiri,

telr víst að sú ferö muni þeim til sóma og frægöar, býr t>á svo heiman

eptir efnum, og fær þeim alt það þeir þurftu neina reiðskjóta, fóru þeir

síðan af stað gangandi og gengu þrjá daga samíieytt unz þeir kómu að

vatni nokkuru, sá þeir þá hvar maör gekk meö vatninu mikill og þrýstinn,

rak hann saman fé og fór með hundr, leist þeim maðrinn ógurlegr og

skaut þegar skelk í bríngu, kváðust nú heldr vilja vera við lítið hjá fööur

sínum en hafa Þar líf sitt í trðllahöndum , sneru viö þaö aptr og fóru

heiui til foreldra sirina. Karl undrast aptrkómu þeirra svo skjóta, verðr

allstyggr og telr á þá haröliga, segir illt aö eiga þá sonu, er engi dáö

íylgi
9 og talar þar um bæði mart og hátt, svo að Asmundr heyrir í

eldaskálann, skeilir hann yfir sik og hlær, en leggr ekki orð til. Karl

varð því styggri og kvað afglapann eigi þurfa gjöra sköll aö þessu, mundi

honum öllu verr tekist hafa. „Eigi veit fyr en reynir,u segir Ásmundr.

Péli svo þetta tal niör. En er nokkuö var fráliðiö vilja þeir Grímr og

þórir íara af staö aptr, knúði þá ineir til þessa eggjan karls en öfusa

heirra, gjöra þaö þó einsætt, og segja nú eigi fara skyldu sem áör, né

UP1> gefa fyr en þeir heföi fundið OM konúng og gjörst menn hans, býr

Karl þá enn ferö þeirra, seni hann kunni, en kerlíng gengr á meöan í

eldaskála til Ásniundar, og segir honum ætlan bræðra hans, biðr hann
af alúð að fara meö þeim, „er mér,u segir hún, „eigi síðr til þín en þeirra,

þykir mér illt aö þeir skulu veröa frægðarnienn en þú engi.
u LétÁsmundr
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aUtregliga og tók hvergi nærri því er hún mælti, kpm \>ó svo tali þeirra,

að hún bað bann upp standa, ganga til föður síns og beiöa hann fararefna;

mælti hann þá ekki í móti ; tók hún nú af honum tötra alla og leppa er

hann hafói í legið , þó hár hans og kembdi, var það þá gult sem silki og

tók á herðar niðr. Síðan færði hún hann í góð klæði, stóð hann nú svo

búinn, og var hverjum manni vænni og gjöriilegri, gekk kerlíng Þá til

karls og segir honum hvar komiö var með þeim Ásmundi, bað hann fá

honum nokkuð til ferðar sem bæðruin hans. Karl varð úkvæðr við, og

kvað hana heimskari en segja mætti, er hún hygði mannfýla sú mundi

dáð drýgja, „vilda eg þó vinna til," segir hann, „að láta nokkuð fram, og

kæmi auli sá eigi mér í augsýn;" gengr karl við þetta til smiðju sinnar

er afsíðis var í eldaskála, hafði eldr gjör verið nýlega á gólfinu þar

fram frá. Karl stígr nú upp á smiðjuna og seilist þaðan til ræfrs, tekr

Iiann þar ofan brynju, hjalm og skjöld, alt gagnryðgað, en er hann vildi

stíga niðr, hrapaði snriðjan og hann fram á eldinn, en sinn vcg hvert

vapniö úr höndum honum. Ásmundr lét karl liggja en tók vopnin og

skóf af ryðið, þá kom kerlíng að og mælti tilÁsmundar: „Nú muntu, son

minn, mega þvi halda, er þú hefir höndum á kómið, því að eigi mun faðir

þinn búa þig meir til vopnanna en hann hefir gjört, þar bæði er honum

illt í skapi, og hann meiddist af éldinum, mun eg nú leggja það til við

þik er lítt mun lið í þykja, og fá þér kolsköru mína," selr hún honum þá

í hendr sax mikið og svart en alleigulegt og mælti: „þetta sax fékk eg

at erfð eptir föður minn, liefi þó eigi farið með sem skyldi og skarað

með því eld minn í viölögum, haf það, son minn, og ber jafnan, mæli eg

um, að upp héðan snúist þér hver hlutr til heilla og farsældar." Nú tekr

Ásmundr viö saxiuu og gengr utar eptir skálanum aö steini miklum er

þar stóð, höggr síðan saxinu í steininn , en það nemr hvergi staðar og

klýfr steininn niðr í gegn. Lítr Asmundr þá við, og sér að kerlíng

iiggr dauð á gólfinu og gapxr beint á hann; hafði hún dáið í því hann

hjó steininn, |»ví að það var fjörsteinn hennar , þótti Asmimdi ]>etta mikið

og illt. Nú fara þeir af stað bræðr þrír saman og skilja við köld híbýli,

báðu þeir þórir og Grímr Ásmund að fara eigi þann veg er þeir fóru

áðr, og segja þar víst líftjón. Ásniundr gaf þar engan gaum aö, og fór

þann veg hinn sama; getr eigi ferða þeirra fyr en þeir kómu í skógmikinn

og síðau á mosa nokkura, sá þeir þar skála stóran og mann á gangi

mikinn voxti; hann bar björn á baki, og stcfndi að skálanum, átti þó enn

þg,ngað gildan spöl vegar. Jafnskjótt sem þeir Grímr og þórir sjá manninn

fiýgr þeini felmtr í brjóst og biðja Asmund í ákafa fara eigi til skálans,

„ella fám vér allir bana, í4 segja þeir; varð Asmundr að reyta á þá mosa,

Og iágu þeir þar cpíir, eu Ásinundr fór til skálans, gekk þar irm opnar

dyr, og lct hurðu síga í halfa gátt, hJjóg svo að baki hurðinni og stóö

|>ar. Hundr rann íyrir risauuin mikill og grimmlegr, en risinn fór seinna,
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þvi hann haíði þúngt að bera, hleyþr hundrinh geyst inn í skálanhj en

Asmundr út meö skyndi, og skellir aptr hurðinni , er hú rakkinn fyrir

innan; kemr risinn þá heim og varpar híðr byröi sinni, dýrinu og fugla-

kippu mikilli, heilsar Asmundr honum og mælti : „vel kbminn , bóndi."

J;Aldrei skyldir þú vel kominn, u segir risinn, „eðr hvar eru mannskræfurnar

bræör þínir, munu þéir nú hvergi framar bera hjartað en næst þá vér

hittumst, en af þér mun eg illt hljóta, máttu þó ílá hieð mer dýriö ei' l>ú vilt."

„Hælumst vel um, bóndi,u segir Asmundr, „eöa hvert er heití þitt?" „Úvant er

það," segir risinn, „og heiti eg Naddr.u Siðan fiit þeir dýrið og verðr

Asmundr fyrri, vefr hann þá skihnið um hönd sér og sker |>ví um eyru

Naddi, hann reiddist viö og spurði hví illménnið berði sig. Ásmundr hló

og kvað það títt þá tveir flæi saman að sá er fyrri yrði skyldi ljósta

skinninu um eyru þeim er seinni varö. þess getr skáldið

:

„Ef mig skálkr skinni slær

skal þér þetta leiöast.

Ásmundr stökkr upp og hlær:

ei niuntu vilja reiöast.

þeim er skylt sem fyrri fiá

frægö aö hrósa sinni,

eitt sinn hinum eyru slá

alblóöugu skinni.
u

Spretta þeir þá upp Ásmundr og Naddr og taka aö berjast í ákafa,

verðr atgangr þeirra hinn haröasti, og sparir hvergi annan, heyrir rakkinn

í skálann hvat um er, skilr aö húsbóndi hans er illa staddr
,

og tekr

a8 láta grimmlega og rífa huröina, komst þó eigi út. Lauk svo viðskiptum

þeirra Ásmundar og Naddar , aö Ásmundr feldi Nadd og gekk af honum
dauöum. Lágu bræör Ásmundar á mosanum meðah þeir Naddr börðúst

°g gægðust stundum upp undan. En er Naddr var failinn tók Áshiuhdr

hlaups þangaö er þeir lágu, kallaöi hárri röddu, og kvaö risahn elta

S1g og baö þá duga ser; gjöröi hann þáö til raunar viö þá; þéim ógháði

tví meir, og grófu sig sem lengst niör, reif Ásmundr þá af þeiin mosann,

°g segir fall Nacidar; uröu þeir þá yfriö fegnir, spruttu upp og gengu til

skálans með Ásmundi, sýndu nú drengskap sinn, og veittu Naddi mörg
högg og stór þar hann lá dauör, tóku síöan hræ hans og brendu til

ösku, geröi Ásmundr sér þá kefli, gekk meö þaö til huröarinnar og lauk

UPP; hljóp rakkinn þá móti honum meö uppspertum kjapti og vildi ríta

hann, rak Ásmundr þegar kefliö þvers um í gin honum
,

lagðist hann viö

tað niðr og skreið til fóta Ásmundi, en tárin runnu eptir trýninu. Ás-

mundr klappaöi þá rakkanum og mælti viö hann þessum oröum: „Nú vil

eg gjörast lánardrottinn þinn í staö Naddar, skaltú veita mér alla slíka

þjónustu sem þú veittir honum;u stóð rakkinn þá upp, flaðraði viö Ásmund
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og fylgdi honum síðan, varð Asmnndi að honum hið mesta lið þá hanii

átti við illar vættir. þess minnist sá er kvað:
r

„Asmundr klappar hundi sín

og með oröum gladdi,

þú skalt alla æfi þín

þjóna mér sem Naddi."

Fóru þeir svo brott þaðan, létti Ásmundr eigi fyrr en hann fann

Olaf konúng og gjöröist liirðmaðr hans
,

reyndist hann hinn röskvasti í

öllum mannraunum og fór jafnan með konúngi, hafði konúngr hann mjög

kæran, var Ásmundr hvert sinn íremstr hirðmanna þar harðræðum skipti.

þess er getið eitthvert sinn er Olafr konúngr sat um kyrt eptir

það hann hafði farið yfir Noreg og kristnaö allan landslýö, fóru honum

svo orð, að eigi mundi þá sá maðr í Noregi, er eigi heföi tekiö viö kristni

jafnt við fjallgarð sem sjáfar síðu. Svo segir skáldið:

„KristnaÖ höfum vér Noreg nú

nærri sjá sem ljöllum. u

Hirðmenn svöruðu máli konúngs og segja: ,,l>ví síðr ætlum vér alt

fólk kristið í Noregi, aö í eyju einni norör fyrir landi býr kona sú er

jjorgerðr heitir og kölluð er Höldatröll , heíir hún eigi trú tekið og setið

lengi þar í eyjunni eíi engan skatt goldiö, hafa þang;iö sendir verið menn

nokkurum sinnum að heimta skattinn, en engir aptr komið, er l»orgerör

full fjölkýngis og hin vesta viöreignar. u Konúngi þótti mikils um vert,

og hafói þegar til oröa viö menn sína hvert nokkur vildi fara til eyjar-

innar og sækja skattinn. Allir kváöust þess ófúsir, segja hverjum víst

fjörtjón er gengi í greipr l>orgerði, og töldu öli tormerki, lauk svo að

engi varð til ferðarinnar ; talar konúngr þá til Asmundar og biðr hann

fara. Ásmundr mælti: „Lítt em eg þeirrar ferðar fær er allir skorast

undan, en sökum þess aö þér biöið, herra, og eg veit mig manna skyldastan

að gjöra það þér vilið, skal eg ráðast til feröarinnar hvaö sem eptir kemr. 1 '

r

Gladdist konúngi' viö orö Asmundar og baö hann mæla drengja hepnastan,

lætr þegar búa skip, og íær þar til |>á menn er Ásmundr vill hafa og

er þeir eru búnir, kveör Ásmundr konúng og biðr hann leggja til með

sér giptu sína
,

segist hennar nú mjög þurla , við slíkt sem at eiga sé.

Konúngr játti því, sigla þeir Ásmundr síöan brott, ^niinir ekki um ferð

þeirra, íyr en þeir koma til eyjarinnar og lenda þar einhversstaöar
;

sjá

|»eir á eyjunni bæ mikinn og reisilegan og tykjast víst vita að þorgcrðr

muni þar bygð eiga. þá mælti Ásmundr til manna sinna: „Nú skuluð

þér bíða mín hér við skipiö, en eg mun ganga heira til bæjar óg vita hvaö

þar er títt.
u þeir báöu hann fyrir sjá; gengr hann svo heim til bæjarins

og er hann kemr þar, sér hann ekki manna úti, gengr síöan umhverfis

bæinn og ristir reita um hann alt í kríng. Ei var lokað dyrum, gekk

Ásmundr inn og kallaði í hvert hús, en fann hvergi nokkurn mann. Ura
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síöir kom hann að húsi nokkuru langt innar í bænum, þar gekk hann inn,

og sá hvar kona sat að saumum, úng og afbragðsfríð , kvaddi Asmundr

hana kurteislega, hún tók vel kveðju hans, og spurði hver hann væri og

hvaö hann héti. Hann kvaðst heita Asmundr og vera hirðmaör Olafs

konúngs, spuröi hana síöan að nafhi og ætterni. Hún svarar: „Eg heiti

Hlaðvör, móðir mín heitir þorgerör, rœðr hún hér fyrir eyjunni og býr

á þessum bæ, en faðir minn er andaðr." „Hvar er móðir þín nú ?" segir

Asmundr. „Hún er að föngum," segir Hlaðvör. „Nær kemr hún heim?"

segir Asmundr. „Innan skams,u segir Hlaövör, „eöa áttu erindi viö hana? u

„A eg víst,
u segir Ásmundr, „em eg sendr afOlafi konúngi að sækja skatt

þann, er hún hefir lengi haldið fyrir höfðíngjum í Noregi, kallar hann sér

nú skattinn þar hann er konúngr yfir landinu. ct Hlaövör mælti: „Margir

hafa híngaö komið þess erendis , líst mér svo að eigi sertú síðr en hverr

heirra, en það mun mælt að þér takist giptulega, ef þú nær skattinum."

Asmundr mælti: „Viltu íara með mér á fund Olafs konúngs, er þér það

miklu betra en vera hér við heiðni og forneskju.u „þess mun eg ótreg,"

segir Hlaövör, ,,ef þú sigrar móöur mína og nær skattinum, en þess vil eg

biöja þig , ef þinn hlutr verðr meiri , að eigi gangir þú af móður minni

dauðri, skaltú hér og eigi lengi dvelja, því lítt er móöur minni skapfelt

aö menn sé á tali viö mig. u Gekk Ásmundr þá út og brá sér í leyni

nokkuö viö bæinn. Nú kemr þorgerðr heim og sér eigi Ásinund
,

gengr

hún inn til dóttur sinnar og segir gesti konma. „Hvaö er marks um það,u

segir Hlaðvör? þorgerðr svarar: „þá eg kom að bænum, sá eg rista reita

um hann öllum megin og er eg gekk yfir reitina , brann eg á fótunum,

mun þeim aö vísu meiri máttr fylgja, er þetta hafa gjört en öörum seni

oss hafa heimsótt.u Gengr þorgerðr þá út aptr og sér þar Ásmund,

og mælti þegar: „Hér ertu kominn, Ásmundr, kenni eg þig gjörla, draptu

Nadd og fylgir þér hundr hans, veit eg erindi þitt, þú átt að sækja skatt

af eyju þessari fyrir Olaf konúng." „Svo er sem þú segir," segir Asmundr,

„og skaltu nú gjöra annaðhvort, gjalda skattinn eöa ganga af eyjunni.' 4

þorgerðr svarar: „Á frest mun því skotið unz eg hefi reynt við þig hinar

söinu listir sem aðra er komiö hafa þess erindis, veit eg þó ei hvaö veldr,

aö mér stendr af þér hiti.
u „Veramáað svo sé,

u
segir Ásmundr, „og mun

eg víst hætta til hvers er þú vilt reyna.
u Sú var fyrsta list þorgerðar, að

hún óð eld svo að hana sakaöi ekki, lét hún nú gjöra eldinn, gekk svo

til og óö sem hún haföi áör gjört, baö síöan Ásmund ganga til og gjöra

slíkt iö sama, gekk Ásmundr þá að eldinum og gjörði krossmark yfir, óö

hann við það eldinn og sakaði alls ekki. Önnur list var sú að taka skyldi

sverð og höggva á beran fót þorgerði, er hún lagöi á stokk, höföu þeir

og þar til gengiö, kómu og höggit öllu afli, en eigi beit á heldr en stein.

Nú átti þorgerðr að höggva, lagöi Ásmundr fót sinn á stokkin og gjörði

kross yfir
,
hjó þorgerðr þá tveim höndum og hugði ekki af aö draga, en
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sveröiö snerist í höndum henni og skar tær til meiöslu. ]?á mælti þorgerðr

:

„Eigi értú einn að leiknum, Ásmundr, en þó er eigi fullreynt nema þrys-

var sé, er enn eptir ein list, sem við skulum reyna, kveö eg á, að ef þú

leikr hána eptir mér, skál eg yfirgefá eyjuh'a og skipta mér ehgú af

henni þar í frá; skaltú nú gánga með mér til smiðju minnar og skúlum

viö hafa þár hituleik." Sá leikr var Ásmundi ókunnr, ganga þáu svo til

smiöjuhnar og sezt Ásmundr í aflgróf , fær þorgerðr honum riaglatein og

biör hahn slá sex nagla og láta hvern vera glóanda, „skaltú,u segir liún,

„gleipa þrjá en eg aðra Þrjá.f - Ásrríúndr gjörir sem luin mæltí, slær hann

tvo nagla hvern aö öðrum og fær þorgerði; hún tekr viö og gleipir báða.

þá sló Áshiuhdr hihn þriðja og signdi , fékk síðan þörgerði; en hún fóí

meö eins og hina. Jaftisnart sém sá hagli kom í munn henni brann hún

mjög svo, og dró af henni mál og mátt allán, lá hún þar eptir, én Ás-

mundr gekk út og ofan til manna sinna, baö l»á ganga til bæjarins og

bera þaðan alla hluti fémæta. þeir gjöíðu svo, gekk Ásmundr \A til

illaövarar og segir henhi hve farið hafl nieö þeim þorgeröi og hvar þá

var komið efnum héhhar, spyr síðan hvort hana skal flytja .brott eöa láta

þar kyrra. Hlaövör mælti: ,,Líti, mun móðir mín eöli eiga viö aðra menn,

og mun hún hníga til ættar sinnar, er |>ví best aö hún sé hér kyrr látín."

Lét ismundr |>á taka fé alt og gripi sem þar fundust og bera til skips,

tók síðan Hlaðvöru og flutti með sér , en þorgerðr var eptir og er hún

úr SÖguhni. Sigldu þéir Ásmundr brott við svo búið, fórst þéím vel og
t r

fundu Olaí' konúng - hann fagnaði Asnmndi, og baö hann hafa þökk íyrir

feröiha , færði Asmuhdr konúngi fé Það alt er hann tók í eyjunni og var

það allmikið. Síðan var HlaðVöí léidd fyrir konúng og þótti kvenna vænst

og gjörvilegast, var hún þá skírð og kristnuð. Aö því gjörðu hóf As-

mundr upp orö sín og bað konúng gipta sér Hlaðvöíu , kvaö hánn eiga

sjá fyrir kosti liennar, kónúngr svarar vel og segir engan þéss ráös

maklégra, varð þaö af aö Ásmuhdr festi Hlaövöru , en konúngr hélt

brúöláup þeirra, lét hann síðan fólk í eyjuna til bygöar en Þau Asinundr

og Hlaðvör vóru nieö honum í göðU yfirlæti.

Nokliru síöar kóm sá kvittur lyrir Óíaf koniúug að enn mundu þeir

menn við fjallgarð nokkuð Úr álmánna bygð, er ei héídu kristinn sið, var

til þess greint innviröilega fólk nokkuö er byggi í afdal éinum norör frá

Naunmdal, væri iátt á bæ, fremdi íyrnsku og tryöi á kvikindi nokkuö

óskapligt. Konúngr undraöist það og vildi víst vita hiö sanna; lét hann

búa ferö sína snarlega og reiö svo norör til dalsins; meö honuin var Ás-

mundr, fylgdi honum þá sem jafuan rakkinn Naddarnautr. Tveir menn

eru nefndir aðrir Grímr og Sigurör, þeir vóru vaskir og vel að sér;

riöu þeir nú sem leiö lá og úr almenníngsbygö unz |>eir kómu í dal

nokkurn, sá þeir þar mikinn húsabæ og stefndu þangaö ; en er þeir kómu

nærri bænum reið konúngr undan og kríngum aiian bæinn, var þar ekki
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raanna úti. Litlu síöar kom út maör gamall, liaim heilsaöi konúngi og

segir hann velkominn og menn hans og bauð honum til stofu. Konúngr

þiggr þaÖ og gengr inn og þeir allir. þar vóru góö híbýli og stofan

vönduð að hvívetna, reis þar brátt upp væn veizla og skorti eigi gott öl

né önnur drykkjaföng; kom kerlíng þá í stofuna og son þeirra karls en

dóttir þeirra sat á palli í stofunni viö sauma og var bæöi úng og fríö.

Nú fer veizlan fram sköruliga, en konúngr litast einatt um, hvort enga

nýlyndu sjái hann meiri. Karl er hinn beinasti og biör konúng hafa

lítilæti aö eta þar mat. Konúngr kvaöst ]>að þiggja vilja. Kemr þegar

í stofana kvikindi ferlegt og skríngilegt og heldr á dúki forkunnar vænum,

var sá víöa dreginn gulli og hin mesta gersemi, gengr kvikindiÖ framan

aö boröinu og breiöir þar á dúkinn, var þetta fulltrúi karls og kerlíngar

og sonar þeirra, en dóttir þeirra veitti honum engan átrúnaÖ og amaöist

æ viö honum, deildu þær opt af því mæögur, var þetta ekki annaö en

hestskökull , er ]>au karl og kerlíng höföu blótaÖ og magnaö svo miklum

íjandans krapti aö hann gekst um meö þeim sem maör og starfaöi aÖ öllu

er þau þurftu, fór líka í ymsa staöi, stal fé og gersemum og dró til þeirra.

Nú furöar konúng tvent í senn
,

fyrst hví sá er herfilegr sem breiöir

dúkinn, í annan staö hversu fríör aö er dúkrinn
,

þykir konúngi hann

sæmileg eign dýrri mönnum. Ásmundr sat fyrir ofan boröiö, hann tekr

til oröa og spyr hvaöa fjandi þaÖ se sem dúkinn breiöir. Kerlíng heyröi

þaö og mælti: „Engummanni þoli eg aö lasta guð minn.u „Er þessi guö

þinn?u segir konúngr. „Svo er víst,
u segir kerlíng, „trúum vér á hann öll

þrjú, bóndi minn, eg og sonr okkar, en dóttir mín er svo illa skapi farin,

að hún veitir honum cnga þjónkan hvernig sem eg beiöi.
u „Á guð þinn

nafn nokkuð," segir konúngr? „Á bann víst,
u segir kerlíng, „og heitir Völski.u

I þessu kemr matr á borðið, var það bjarnarslátr og endikólfar digrir

og stórkostlegir. þ>ess Se^r skáldið:

„þar var á borðum bjarnarslátr og bjór í könnu

endikólfar ósmáleitir,

undrast þetta kongsins sveitir.
u

þá mælti konúngr: „l^ess erindis em eg hér kominn , aÖ boða yör

kristni, skuluö þér eigi lengr trúa á djöful ]>enna , heldr á guð almátkan

er skóphiminog jörð og alla hluti.
u Kerlíng svarar: „Svo lístmér, konúngr,

sem eigi muni sá guö er þú boöar draga meira til mín af dýrgripum og

öörum gæöum en þessi er eg hefi lengi þjónaö. u Konúngr mælti: „Ei er

sá annað er þú hefir þjónaö en illr andi, sem þér hafiö ragnaö aÖ yðr

úr helvíti meö vondum ummælum, hefir hann þaö eina dregið til yðar er

hann stal aöra en ætlar yör aö lyktum eilífa tapan lífs og sálar." TalaÖi

konungr úr þessu langt erindi og snjallt og boðaöi þeim rétta trú.

Kerlfng mælti fast í móti, og bað konúng eigi fara með þá heimsku að

hún tryöi á annan guÖ en Völska hvaö sein í gjörðist. Nú gengr Völski

I. 12
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um beina og þjóriar fyrir boröinu , verör svo aö hann seilist yfir það þar

til er Ásmundr sat; hann stendr skjótt upp ok tekr til Völska, hrindr

honum áfram og biör fjandann brott dragast, tryllist Völski þegar og

tekr til x\smundar, en hann hrindr fram boröinu meö öllu því á var,

slær þar í hörð átðk meö þeiín Völska, rís kerlíng upp við það og ræöst

á konúng, karl á Sigurð, og karlsson á Grím, en mærin sat kyr og skipti

sér engu af, verða nú haröar sviptíngar meö þeim öllum, því engan skorti

aflsmuni, gengr feá flest ur lagi sem í var stofunni en niart brotnar;
4 verör þaö fyrst tíöinda , aö kerlíng kemr konúngi á annað kné , tekr

hann henni þá hryggspennu, keyrir hana á bak aptr og brýtr í henrii

hrygginn, lét hún svo líf sitt; var fyrst úti viöreign þeirra konúngs, sagöi

konúngr svo síöan að ei hefði hann tekist á við meira flagö en kerlíng

var; hleypr kpnúngr nú þar til, er þeir eigast við Ásmundr og Völski,

þótti honum Ásmundr mjög liösþurfi en hinir minnr; gengust þeir aö
r

allgrimmlega Asmundr og Völski , lét rakkinn og í frammi slíka grimð er

hann hafói til og reif Völska óþyrmilega, eru þeir nú um hann þrír saman,

konúngr Asmundr og rakkinn, og hafa allir fullt í fangi; verðr þaö

þessu næst aö Sigurör banar karlinum, því hann mæddist fyrir elli sakir,

og eigi löngu síöar Grímr syni karls, hafði þeirra sókn verið hin harð-

asta, því báðir vóru æskumenn og allsterkir, skunda þeir síðan til liös
r

við þá konúng og Asinund; eiga þeir svo allir fjórir við Völska; varð þaö

loks eptir langa þraut meö guös miskunn og giptu Olafs konúngs aö þeir
r

gátu stigið yfir þann íjanda, vóru þó allir mjög þrekaðir; sagöi Asmundr

svo síöan, aö aldrei hefði hann átt við slíkt ofrefii sem Völska né í slíka

raun komið; er það sumra manna sögn að úr l>ví væri Asmundr styggri

í lund en áör. Lauk svo þessum atgangi. Nú tekr karlsdóttir að gráta,

ei svo skarð ættar sinnar sem hitt er hún ætlaði að konúngr mundi láta

hana taka gjöld fyrir illvirki foreldra hennar og drepa hana á fætr þeim.

Konúngr fann það brátt og bað hana vera glaöa, lést eigi annaö hyggja

um ráö hennar en það cr vel gegndi, „skaltú," segir hann, „fara með mér

og taka kristni , mun eg |»á gjöra hlut þinn svo góðan að l>ú megir vel

við una." Lét nú konúngr taka það alt er fémætt var á bænum; var þar

mikill auör saman köminn og mart góðra gripa, bað síðan brenna bæinn

og þá þar inni er látist höföu, og lést eigi vilja að illmenni drægist
r

þangaö; var það svo alt brent til ösku. f>á mælti konúngr tilAsmundar:

„Nú mun eg auka nafn þitfc og kalla þig Ásmund flagöagæfu, þykir mér

sem fæstir ménn þ.eir, er nú lifa hafi slíka gæfu til aö vinna flögð og

úvættir sem ]>ít." „Góö eru orð þín," segir Ásmundr, „en hvat skal fylgja

nafniV" Eönúngr gaf honum gullhríng og kvaö hann skyldu hafa það í

nafnfestu, var hanu síöan kailaörÁsmundr flagöagæfa og bar þaö kenníngar-

nafn ffieðan hann liföi. Epttir þetta fór konúngr heim og flutti með sér

karlsdóttur. Svo segir skáldið:
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„Döglíng flutti dóttur karls úr dalnum norðan,

sú ei haföi galdr gjöröan,

geösöm t>ótti hrínga skoröan.u

Svo er sagt aö einhverntíma eptir i>etta fór Ásinundr aö vitja fööur

síns, ogfann hann þá enn lífs, og er ]>eir hittust þekti karl eigi son sinn

og spuröi hver hann væri. Asinundr mælti: „þá man eg dagana aö i>ú

kendir mig er þú félst af sniiöju þinni á eldiun og varst kominn aö dauöa.
u

þess getr sá er kvaö:

„þú t>ektir mig tá kýminn karl

kominn í illa hneisu

er þú fékst það feikna fall

flatr í miöri eisu.
u

Lýkr hér svo inntaki söguþáttarins af Ásmundi tiagöagæfu. 1

VeiÖimanna-J>áttui\ (Frá Jóni Borgfiröíng á Akureyri.) Bjarni er maöur

nefndur, og var Jónsson; hann bjó á Húsafelli í Borgarfiröi. Hann lagöi

sig í æsku til veiöiskapar á Arnarvatnsheiöi
,

og haföi fyrir lagsmann

gamlan karl aö nafni þórhalla, og fór meö honum á hausti hverju fraiu

á fjall aö veiöa á dorg. Einn dag, l>egar Bjarni haföi leitaö víöa iím

tjarnirnar, fór hann til skála feeirrá aö kvöldi, og beiö svo leingi fram

á nótt eptir lagsmanni sínum. Hann heyrði úti dunur miklar og hark,

og lét hann þaö ekki hræöa sig. Loksins kom þórhalli blár og blóöugur.

Bjarni spyr, hvaö heföi valdið burtuveru hans og býsnum þeim, er hann

heföi heyrt. l>órhalli kvað tröllkarl hafa komiö og viljaö taka veiöi sína,

og haft í hótum aö drepa sig, ef hann synjaöi. En hann sagöist hafa

variö veiöina með brunnvökunni, sært trölliö og ráöizt síðan á það, og aö

lyktum sigraö þaö og drepið. Framar mælti hann: „j>ú skalt ekki kippa

Þéf upp viö þaö, þó kerlíng hans komi einhvern tíma aö hefna bónda síns,

og glími viö þig.
u Nokkrum árum síöar dó ]>órhalli karl; en Bjarni

gjöröist foríngi veiðimanna, og haföi marga félaga. Eitt haust mæltu þeir

mót meö sér, hvenær íára skyldi til veiöanna; en þann dag var veöur

vále^t, 2 svo |>eir fóru hvergi. En sem áleiö daginn, batnaöi veörið; tók

þá Bjarni sig aö heiman, og gjörði sér í grun, að félagar sínir inundu

koma; hélt hann svo áfram til fiskiskálans. Var l>á einginn þeirra þar

koininn. Tók hann ^ar af hestum sínum, bjóst um í skálanum, kveykti

1. Báöai? söguruar Asmuudar og Jóns Uppleiiclíngakonúngs (s. Draugasugur) cru

meö eigin hönd siraEyjólfs áVöllum (f 1745), og eru fví friunrit. liínuirnar af Asmundi

munu nú vera tapabar. Sira Eyjólfr var merkr fornfræbíngr, eptir liann eru til ritgjöröir

fornfræbi fó alt óprentaÖ, t. d. „bóndi," nöfn íslensk og jiýöíngar jeirra scm tíökubust

uni hans daga í stafrofsröb, og læfir hann par aukiÖ viö nafnaskrá móÖurfööur sins sira

Odds á Reynivöllum i l\jós. Eptir sira Eyjólf er og til skýring á Vafþrúönismálum (ekki

góö), Sira Gunnar Pálsson læröi i úngdæmi sinu hjá sira Eyjólíi. G. V,

2. AÖrir: ósýnt
12*
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eld, mataðist og lagðist síSan til svefns. En jafnskjótt og hann sofnar,

heyrir hann úti dunur og hark mikið
,

og virtist honum , sem skálinn

mundi ofan hrynja; bar þetta svo bráðan að, aÖ hann fékk naumlega tóm,

til aö rísa á fætur. Ekkert hafði hann vopna, nema ísabroddstaf sinn.

Bjarni grípur hann, og minnist nú forspár þórhalla karls, og hleypur út í

dyrnar, aðverja sig. Sér hann þá, hvar tröllkona stígur stórum að dyrun-

um; og sem hún sér hann með broddstafinn í hendi, verður henni hverft,

sneri bakhlutanum að dyrunum, frat og hugði að kæfa hann með óþefjan

þeirri. Bjarni kendi banvænnar fýlu, en gekk alt að einu fram, og eggjaði

skessuna til einvígis; en hún óttaðist fleininn og fór undan. Elti hann

hana þess ákafar um auðn og sanda, sem hún hvataði meir undanhaldinu,

þar til hann skaut broddinum milli herða lienni, svo hann gekk á hol,

en hún féll dauð niður. Bjarni tók stafinn úr sárinu, sneri heim til skála

síns, og varð ekki svefnsamt, það eptir var næturinnar. Um morguninn

tók hann sig upp, og fór heim í bygð til félaga sinna, og lýkur hér frá

honum að segja.
1

ÍÞorleifur beiskaldi. þorleifur bjó í Hítardal alt fram um 1200,

eptir bví, sem annálar segja. Hann var höfðíngi mikill og kemur mjög

við sögu seinni tíma. 2 Um hann er og þessi saga. þorleifur var svo

auðugur að gángandi fé, að einginn ketill var svo stór, að hann tæki alla

málsmjólkina undan kúnum hans. Kona hans bað hann því að fara í

næsta kaupstað, til að reyna, ef hann feingi keypt ketil nógu stóran,

þorleifur fór og leitaði fyrir sér um ketilinn hjá mörgum kaupmönnum,

en það var árángurslaust, l>ví einginn þeirra gat selt honum svo stóran

ketil. Loksins kemur til hans maður, er þorleifur þekti ekki, og býður

honum ketil geipistóran; en eins voru kaupskilmálar hans óvanalegir, eins

og vara sú, er hann lét fala. Hann áskildi sumsé sér fyrir ketilinn kálf

undan kvígu einni, er þorleifur átti, þegar hún bæri, og þar með skyldi

bóndi ala kálfinn í 3 ár, og kvað maðurinn líf hans mundi við liggja, ef

hann brygði af l>ví. þorleifur gekk að þessum kaupum , því þó honum

þæktu þau undarleg, litust honum þau þó góð, og fer heim með ketilinn.

1. þessa sögu hefir Ilallgrímur Jónsson, djákni að þingeyraklaustri , sett í „Upp-

teiknunar tilraun skálda og lærðra manna íslenzkra, einkum rithöfunda &c. með stuttu

œfiágripi nokkurra jieirra," er hann heíir samið. Hallgrímur segist tiJfæra söguna „upp-

teiknaða af prófasti þorsteini Peturssyni á Staðarbakka eptir Páli lögmanni Vídalín, er

hann (Páll) virti hana svo mikils að rita hana á latinu in rccensu poetarum sec.

XVI et XVII, og gaf einga adduhitationem no epicrisin yfir hana, svo merkur

maÖur og lærður criticus, sem Páll Vídalín var.
u Hallgrímur ætlar, a6 J»essi frásögn

se hin síðasta af tröllasögum á voru landi. Hann segir um Bjarna, að hann haíi veriö

kallaður skáldi og talinn mikill ljóðasmiður og með betri skáidum. Fyrirsögnin er tekin

eptír handritinu frá Jóni Borgfirðíng, eins og sagan sjálf, sem var nálega orðrétt, eins

og Hallgrímur hefir tilfært hana.

2. Sbr. Sturlungasögu II, 28. kap. Húngurvöku 15. kap. og Páls biskups sögu, 20. kap*
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Líður nú aö þvi, er kvígan ber, og er þaö bolakálfur, er hún á. Kálfurinn

var bæöi stór og fallegur. En þegar híð fyrsta ár varö hann úfinn og

illur viðfángs, og annað árið svo mannýgur, aö þorleifur hélt það bezt af

ráðið að drepa hann, en þótt loforð hans stæði í milli. þegar Það ár var

liðið, var þrívegis barið að dyrum hjá honum, eins og einhver væri seint

á ferð, er vildi beiðast gistíngar. Gekk svo einn heimamanna út, en sá

eingann. Var þá aptur barið og fór annar út, og var eingan að sjá.

þegar barið var hið þriðja sinn, vildi einginn heimamanna þorleifs verða

til þess að gánga út; hann fór því sjálfur til dyra, enn þótt hann grunaöi

þegar, að útséð væri um sig. Hann kom ekki heldur aptur; en daginn

eptir mátti rekja blóðferilinn frá bænum og að hól einum þar nálægt, og

hingað og þángað um dalinn sáust tæturnar af líkama þorleifs og fötum.

hans, og er sagt, að mörg örnefni í dalnum séu af því dregin. 1

Gilitrutt. (Eptir sögn gamallar konu úr Rángárj)íngi.) Einu sinni bjó

úngur bóndi austur undir Eyafjöllum. Hann var ákafamaður mikill og

starfsamur. þar var sauðgánga góð, sem hann var, og átti bóndi margt fé.

Hann var nýkvæntur, þegar þessi saga gjöröist. Kona hans var úng, en

duglaus og dáölaus. Hún nenti ekkert að gjöra, og skipti sér lítiö af

búinu. þetta líkaöi bónda mjög illa, en gat þó ekki að gjört. Eitthaust

fékk hann henni ull mikla, og baö hana, að vinna hana til vaðmála um
veturin, en konan tók ekki líflega undir það. Leiö svo fram á vetur, aö

konan tók ekki á ullinni, og ámálgaöi þó tóndi það opt. Einu sinni

kemur kerlíng ein heldur stórskorin til konunnar, og baö hana, aö greiöa

eitthvaö fyrir sér. „Geturðu unniö nokkuö fyrir mig í staðinn?' 4 segir

konan. „Til er það,
u segir kerlíng, „eöa hvaö á eg að vinna?u „Ull til

vaðniála,u segir konan. „Fáöu mér hana þá,
u segir kerlíng. Eonan tekur

þá ákaflega stóran ullarpoka og fær henni. Kerlíng tekur við sekknum,

snarar honuni á bak sér, og segir: „Eg skal koma með voöina á sum-

ardaginn fyrsta.
u „Hvaö viltu hafa i kaup?u segir konan. „þaö er nú

ekki mikiö,
u

segir kerlíng, „þú skalt segja mér nafn mitt í þriðju gátu,

og erum við þá sáttar.
u Konan játti því, og fer nú kerlíng burtu. Líður

nú fram veturinn, og spyr bóndi hana opt, hvar ullin sé. Hún segir hann

það eingu skipta, en hann skuli fá hana á sumardaginn fyrsta. Bóndi

lét sér fátt um finnast, og líður nú fram á útmánuöi. þá fer konan að

hugsa um nafn kerlíngar, en sér nú eingin ráð til að komast eptir því.

Varð hún nú áhyggjufull og hugsjúk af þessu. Bóndi sér, aö henni er

brugöið, og bað hana segja sér, hvaö aö henni geingi. Hún sagöi honum

þá upp alla sögu. Varð þá bóndi hrædclur, og segir, að nú hafi hún illa

gjört; því þetta muni tröll vera, sem ætli að taka hana.

1. Eptir Dr. Maurers Isl Volkss. 41—42 bls.
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Einu sinni seinna varÖ bónda geingið upp undir fjallið, og kom hann

á grjóthól einn stóran. Hann var aö hugsa um raunir sínar, og vissi

varla af sér. þá heyrist honum högg í hólnum. Hann geingur á hljóðið,

og kemur aÖ smugu einni. Sér hann þá, hvar kona ein heldur stórvaxin

situr að vef. Hefir hún vefinn milli fóta sér, og slær hann mjög. Hún
kvaö fyrir munni sér þetta: „Hæ, hæ, og hó, hó. Húsfreya veit ei, hvað

eg heiti
;
hæ, hæ, og hó, hó. Gilitrutt heiti eg, hó, hó. Gilitrutt heiti

eg, hæ, hæ, og hó, hó " þetta lét hún alt af gánga, og sló vefinn í

ákafa. Bóndi varö glaÖur við, og þóktist vita, að þetta mundi vera

kerlíng sú, sem haföi fundið konu hans um haustið. Hann fer síðanheim,

og ritar hjá sér á miða nafnið „Gilitrutt.u Ekki lét hann konu sína

heyra það, og kom nú hinn síðasti vetrardagur. þá var húsfreya mjög

ángurvær, og fór hún ekki í klæði sín um daginn. Bóndi kemur þá til

hennar, og spyr, hvort hún viti nafn vinnukonu sinnar. Hún kvað nei við,

og segist nú ætla að harma sig til dauða. Bóndi segir, að þess þurfi nú

ekki við, fékk henni blaöið meö nafninu á, og sagði henni upp alla sögu.

Hún tók við blaðimi, og skalf af hræðslu ; því hún óttaðist, að nafnið

kynni að vera rángt. Biður hún bónda að vera hjá sér, þegar kerlíng

komi. Hann segir .,nei, og varstu ein í ráðum, þegar þú fékkst henni

ullina, svo það er bezt, að þú gjaldir ein kaupið." Fer hann burtu síöan.

Nú kemur sumardagurinn fyrsti, og lá konan ein í rúmi sínu, en einginn

maður annar var í bænum. Heyrir hún t>á dunur miklar og undirgáng,

og kemur þar kerlíng, og er nú ekki frýnileg. Hún snarar inn á gólfið

vaðmálsstránga miklum, og segir: ,,Hvað heiti eg nú, hvað heiti eg nú?u

Konan var nær dauða en lífi af ótta, og segir: „Signý?u „það heiti eg,
9

það heiti eg, og gettu aptur, húsfreya,
u

segir kerlíng. „Asa, u segir hún.

Kerlíng segir: „þ>að heiti eg, það heiti eg, og gettu enn, húsfreya! u

„Ekki vænti eg, að þú heitir: Gilitrutt?
u segir þá konan. Kerlíngunni

varð svo bilt við þetta, að hún datt kylliflöt niður á gólfið, og varð l>á

skellur mikill. Rís hún upp síðan, fór burtu, og sást aldrei síöan. Konan

varð nú fegnari, en frá megi segja, yfir því, að hún slapp frá óvætti

þessum meö svona góðu móti, og varð nú öll önnur. Gjöröist hún iöjusöm

og stjórnsöm, og vann æ síðan sjálf ull sína.

Jóra í Jörukleyf. (Eptir sögn manna í Árnessýsln og Gullbrmgusýshu)

Jórun hét stúlka ein; hún var bóndadóttir einhverstaöar úr Sandvíkur-

hrepp í Flóanum; úng var hún og efnileg, en heldur þókti hún skapstór.

• Hún var matselja hjá föður sínum. Einhvern dag bar svo viö, aö hestaat

var haldið skamt frá bæ Jórunar; átti faöir hennar annan hestinn, er etja

skyldi, og hafði Jórun miklar mætur á honum. Hún var viðstödd hesta-

atið og fleiri konur; en er atið byrjaði, sá hún , að hestur fööur hennar

fór heldur halloka fyrir. Varð Jórun svo æf við það og trylt, að hún óð
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að hinum Jiestinum og reif undan honum lærið

;

1 hljóp hún fregar með
þaö, svo ekki festi liönd á henni upp aÖ Ölfusá hjá Laxfossi

, þréif þar

upp bjarg eitt mikiö úr hömrunum við ána, og kastaði pví nálega út á

naiðja á; siðan hljóp hún yfir á stillum feessum og mælti um leið

:

„Mátulegt er meyarstig

mál mun vera að gipta sig."

Heitir þar síðan Tröllkonu-hlaup, aðrir segja Jóru-hlaup. þar hélt

hún upp Ölfus, austan undir Ingólfsfjalli, og upp í Grafníng, uns hún kom
að hamragili því, sem liggur vestur úr Grafníngi, skamt frá Nesjum

;
eptir

tví fór hún, og linti ekki á, fyrr en hún kom upp í Heingil. fcar tók

hún sér bólfestu, og er þar síðan kallaður Jóruhellir, og varö hið vcrsta

tröll, og grandaði bæði mönnum og málleysíngum. þegar Jóra var sezt

að í Heinglinum, var það siður hennar, að hún gekk upp á hnjúk einn í

Heinglafjöllum, og sat laungum þar, sem síöan heitir JórusöÖull; er hann

skamt frá sjónarhól hennar á háfjallinu. Af sjónarliól skygndist hún um
eptir ferðamðnnum, sem um veginn fóru, bæði um Grafníng fyrir vestan

þíngvallavatn, og um Dyraveg noröan unclir Heinglinum, sem liggur skamt

frá hamragili ]>ví, sem áður er nefnt og lieitir enn í dag Jórukleyf, af því

Jórun lá þar opt fyrir feröamönnum til aö ræna þá eöa drepa, eptir það

hún var búin meö hestlærið. þar með gjöröist húh svo ill og hamröm,

aö hún eyddi bygöina í nánd viö sig, en yegirnir lögöust af. þókti

bygðamönnum svo mikið mein að þessari óvætt, aö þeir gjörðu mannsöfnuö

til að ráöa hana af dögum; en eingu feingu þeir áorkaö aö heldur.

Nú þegar í þessi vandræði var komið
,
og eingin ráð feingust til að

vinna Jóru, því svo var hún kölluð eptir það hún tryltist, né heldur til

að stökkva henni á burtu varð til úngur maður einn, scm var í förum

landa á milli, og var um vetur í Noregi. Hann gekk fyrir konúng einn

dag, og sagöi honum frá meinvætti þessum, sem í Heinglinum byggi, og

hað konúng kenna sér ráð, til að ráða tröllið af dögum. Konúngur segir,

hann skuli fara aö Jóru um sólar uppkomu á hvítasunnumorgun

:

vl>ví ckki er svo vond vættur, né svo hamramt trölj til , að ekki sofi

l >ílö |»;V,
Ct

segir konúngur. „Muntu þá koma aö Jóru sofandi, og mun hún

%gja á grúfu. Er hér öxi, cr cg vil gefa þcr,u scgir konúngur, og fékk

honum um leið öxi silfurrckna, „og skaltu höggva henni milli hcröa

1. Jóhannes Lund í Gullbringum hefií sagt svo frá, ab Jórun haíí búiö í Jíclliskoti

1 Mosfcllssvoit, og Iiaíi liúii átt hest bleikan aÖ" lit, og látift ctja lioimm á hostapingi austur
1 Flóa, En sökum annríkis komst hún ekki tU aÖ fylgja hestinum sjálf, og lét ]>ví

búskarl sinn, er Barði er nefndur, fara meö hestinn austur. En er hann kom aptur, spur&i

«Í8 BarÖa, hvernig Bleikur heföi bitizt. Hann sagÖi, afi brúnn hestur úr Flóanum hefði

bitizt hetur. ViÖ þaö átti Jórun ao* hafa orðiS 65, þrifiÖ BarÖa og kæft hann í skyrkeraldi
mu, er þún skamtaöi úr veturinn eptir, en tryltist gjörsamlega, er húp sá bóla á honum

* l utniánuÖum, og úr pví er cptir frásögn Jóhannesar mjög bíandaÖ' málum um Jóru og
K ötlu í Kötlugjá.
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tröllsins. Mun þá Jóra vakna, er hún kennir sársaukans, snúa sér við

og segja: „Hendurnar fastar viö skaptið. <tl þá skaltu segja: „Fari þá

öxin fram af.
tt2 Mun livorttveggja verða aö áhrínsorðuin

,
og mun Jóra

velta sér niður í vatn það, sem þar er ekki lángt frá, er hún liggur í

Jórukleyf, 3 með axarblaöið milli herðanna. Mun axarblaöið síðan reka upp

í á t>á, sem við hana mun kend verða, þar munu Islendingar síðan velja

sér þíngstað." Svo mælti konúngur; en maöurinn þakkaöi honum ráöin

og axargjöfina. Fór hann síöan út til íslands, og fór aö öllu, sem konúngur

haföi fyrir hann lagt, og banaöi Jóru. Kættist öll spá konúngs, og rak

axarblaöið í á þá, sem síðan heitir Öxará, þár sem íslendíngar settu

alþíng sitt.
4

Katla eða Kotlugjá. (Austan úr Mýrdal.) l>að bar til eitthvert sinn

á þykkvabæarklaustri
,

eptir að það var orðið múnkasetur, að ábóti, seni

þar bjó, hélt matselju eina, er Katla hét; hún var forn í skapi og átti

hún brók þá, sem haföi þá náttúru, aö hver, sem í hana fór, þreyttist

aldrei á hlaupum ; brúkaði Katla brók þessa í viðlögum ; stóö mörguni ótti

af fjölkyngi hennar og skaplyndi og jafnvel ábóta sjálfum. þar á staönum

var sauöamaður, er Barði hét; mátti hann opt sæta höröum ávítum af

Kötlu, ef nokkuð vantaöi af fénu, þegar hann smalaði. Eitt sinn um haust

fór ábóti í veizlu og matselja með honum og skyldi Barði hafa rekið heim

alt féð, er þau kæmu heim, fann nú ei smalainaður féð, sem skyldi ; tekur

hann því það ráð, að hann fer í brók Kötlu, hleypur síðan sem aftekur

og finnur alt féð. þegar Katla kernur heim, veröur hún brátt þess vís,

aö Barði hefir tekiö brók hennar ; tekur hún því Barða leynilega og kæfir

hann í sýrukeri því, er að fornum sið stóð í karldyrum og lætur hann þar

liggja; vissi einginn, hvað af honum varð, eneptirþví, sem leið á veturinn

og sýran fór að þrotna í kerinu, heyrði fólk þessi orð til hennar: „Senn

bryddir á Barða." En þá hún gat nærri, að vonzka hennar mundi upp-

komast og gjöld þau, er við lágu, tekur hún brók sína, hleypur út úr

klaustrinu og stefnir norðvestur til jökulsins og steypir sér þar ofan í,

1. Aörir segja: „Festist benclur viÖ skapt," cöa „veröi licntlur viö skapt fastar."

2. AÖrir segja: „En öxiu losui af skaptinu," cöa „on losni öxin af skaptinu,"

3. Sagan af Herði Grímkelssyni ber Ijósast vitni um paö (í 11. og 19. kap.), aÖ

Jórukleyf se í Grafníngi, en ekki fyrir ofan llófmannaílöt mcö Armannsfclli
,

jíegar riðiö

cr upp af rletinum upp undir Santlkluptavatn, eins og Norölendíngar segja; því þáð gil

beitir Kluptir eÖa Sandkluptir, og er paö gil svo nefnt bæöi í Harðar sögu, 5. og 10.

kapít. og í Sturlúnga-sögu, I, 21, og 22. kap., 39. og 41. bls.

4. Ilór greinir munnmælin mjög á viö paö sem segir í Landnáma-bók, V, 12. kapít.

um upprunann til Oxarárnafnsins, eins og munnmælin sjálf innbyröis; \m eptir pessan

frásögn, sem bcr er fylgl, hefÖÍ Noregskonúngur sá, seni getiö er í sögunni, liklega átt

aö vera Haraldur bárfagri ; en cptir annari sögn átti paö aö vera Olafur konúngur

Tryggvason.
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að menn héldu, því hún sást hvergi framar; brá þá svo við, að rétt þar

eptir kom hlaup úr jöklinum, er helzt stefndi á klaustrið og Álptaverið;

komst þá sá trúnaöur á, að fjölkyngi hennar heföi valdið þessu; var

gjáin þaðan í frá nefnd Kötlugjá og svæöiö, er hlaup þetta helzt eyddi,

Kötlusandur. 1

b) Stundum er það hefnd fyrir einhverjar mótgjörðir, er knúð hefir

tröll til að gjöra mennskum mönnurn mein og tjón.

Sóttarhellir. Einu sinni fóru 18 manns í fjallgaungur úr Fljótshlíð

og settust að í helli einum, til að hvíla sig. Sáu þeir þá út úr hellinum

æíagamla tröllkonu og dróu dár að henni; en einn þeirra tók eingan þátt

í því, og leitaðist við að aptra hinum frá þvf, þó það kæmi fyrir ekki.

Tröllkonan baö þeim þá bölbæna, svo aö þegar tók drepsótt þá alla, nema

þann einn, er ekki hafði inóögað kerlu. þeir dóu allir í hellinum og heitir

hann síðan „sóttarhellir."

t r

Ovœttur við Fossáríoss. Ovættur ein bjó við Fossárfoss ofarlega

í þjórsárdal, og liföi á silúngi, sem hún veiddi í fossinum. Einu sinni

íleygði únglíngspiltur, sem fór með öðrum feröamönnum þar um, grjóti í

ána. En nóttina eptir koni hún að tjaldinu, þarsem þeir sváfu, og ætlaði

að draga hann út, og tók í því skyni í fæturna á honum; en lagsmenn

hans tóku í efri hluta piltsins og héldu honum. Eptir lángar stimpíngar

slepti tröllkonan tökum og fór leiöar sinnar; en pilturinn lá fullan mánuö

eptir þessar misþyrmíngar. 2

m

Bóndinn á Gnúpum. Bóndi einn á Gnúpum í þíngeyarsýslu dreymdi

aö honum þókti kona koma til sín og kvarta yfir því, aö börn hans fleygöu

grjóti í stööuvatn eitt þar nærri, því viö þaö stygöist silúngurinn, sem hún

ætti að lifa af. Bóndi skeytti þessu ekki og þókti þess ekki þörf , að

banna börnum sínum alvarlega athæíi þeirra ; fóru þau því hinu sama fram

eptir sem áöur, að þeyta steinum í vatniö. Hin sania kona kom þá í

annað sinn til bóndans í svefni og hótar honum aö hefna sín. Veturinn

eptir bar l>að við eitt kvöld, að allir gluggar voru brotnir á bænum.

Bóudi þaut út, til aö sjá, hver heföi leikið þenna hnykk; en hann sá

1. þessi frásögii er nálega orörett, eins og í „Eldritum" sora Jóus Steiugrímssouur

íl Kirkjubæar klaustri (f 1791) , scm svo eru íiefud
,

og segist hanu taka hana eptir

?>SBfintýra og ýmsra frásagua sknuldu eptir Eiuar þorsteinsson, sem var bæöi sýslumaöur og

klausturhaldari" í Skaptafellssýslu „öndverölega á liöinni öld" (1052— 1083); hann neitar

°S gjörsamlega peirri frásögn um Kötlu, sem Eggert Ólafsson lieh'r fylgt í „Kötlu-gylling,"

!2. er. og neöanmálsgreininni viö þaÖ (sbr. Kvæöi Eggerts Ólafssonar, Kh. 1832, 200.—
201. bls.), aö smalinn haíi lieitiö Skúli, ogKatla haíi komiö honum i skyrsá, og um spor

Kötlu> er bún stökk i gjána.

2. Sbr. Dr. Maurers Isl. Yolkss. 4-1.—15. bls.
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eingan, og ekki heldur nein spor í snjónum, er var nýfallinn, hvorki eptir

menn né skepnur. I annað sinn var Ijósið á borðínu drepiö, eins og meö

mannshendi , án ]>ess komiö yröi auga á neinn. Fór t>á stúlka fram í

elÖHús aö kveykja aptur, er hún gat ekki komið ljósloga upp í eldstónni.

þrysvar reyndi hún til að kveykja og prysvar var ljósið drepið fyrir

henni aptur jafaharðan ; fór þá bóndinn sjálfur til , og honum tókst aö

kveykja eptir lánga mæðu. Eitt sinn var fleygt af ósýnilegri liencli ]mngum
og Þykkura skóm rétt í ennið á bóndanum; við það reiddist hann og

fleygði skónum aptur í sömu átt, er þeir voru komnir úr ; en þá var þeim

grýtt aptur hálfu fastár en fyrr í andlitið á honum. Loksins fór mönnum
aö standa stuggur aö þessum aöförum, svo bóndi flutti með alt sitt burt

af bænum, og hann lagðist í eyöi.
1

Trollkonurnar og Jivalrekinn. Eptirfylgjandi saga sýnir, að tröll

eru eingu vægari hverfc við annað í yiÖskiptmn innbyrðis, ef þeira er sýndur

mótþrói , en við menn. Einu sinni bjuggu tvær tröllkonar í björgum

nokkrum með sjó frara
,
og var sera svaraði bæarleið milli híbýla þeirra.

Einu sinni rak hval fyrir framan helli ánnarar fröllkonúnnar; kom hin þá

til hennar, og bað hana aö raiðla sér af hvalnum, en hún synjaði. þá
kvað tröllkonan:

„Láttu refca reyðina stóru,

ríkur, svo mer líki,

brátt fyrir björgin ytri,

buðlúngur himintúngla.u

Um nóttina sleit líka reiðina út af klettunum, og rak upp aptur aö

hinum nyrðri hömrunum, þar sem hin tröllkonan bjó.
2 *

c) Einatt hafa trðll sýnt sig vingjarnleg víð menn, en sjaídan að

fyrra bragði, nema þau hafi annaöhvort lagt ástai-liug á menn, og numið

i»á til sín eða heillaö, eða þeiná hafi legiö á annari liðsemd manna, en

optast hefir Þáð aninarskostkr að borið því að eins, að menn iiafi orðið

fyrri til að víkja góðu að þeim á einhyern hátt, enda launa þau þá alla

liðsemd ríkuléga. „Hjálpaðú mér, kárlmaður," sagöi tröllkóna ein, sem

hafói doítið illá biltu í fjalli, við Björn á Bustarfelli, er fór þar um. Hann
varð vel við bæn hennár, óg var síðaii lánsmaður alla æfi. I öllum slíkum

viðskiptum viö iúenn kemur ekki síður fram hin alkunna „tröllatrygð, 41 en

viðleitni þeirró til Hefnda; ef þáu eiga ótrygð að mæta.

Kráka tröllskessa. (Eptir handritiJóns íili'íii^ismaiuisSigurbssonaráGautlöndnm.)
t

I fyrndinrii átti skéssa, sú ér Kráka hét, bygð í Blánvammi við Bláfjall;

1. Sbr- Dr. Maurcrs Isl Volkss. 45.-46. blö.

2. Kptir handrití s'jra Skúla Oíslasonar á Stóranúpi. Sbr. vístina hör yi8 vísuna

undir Grímsborg í Álfasögum
,
og vísuna í þ a e tt i n u m af G a 1 d r a - L e i f a.
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bjó hún í hclli einum, scm enn sér merki til og cr hann svo hátt í

hömrum þeim, er liggja aöBláhvammi, aö. feángað er ófært öllum mennskum
mönnum. Kráka var hin mesta meinvættur og lagðist hún tíðum á fé

Mývetnínga og gjörði t>eim hinn mesta skaöa f fjárupptektum og manndrápum.

Kráka var vergjörn mjög og kunni illa einlífi; var þaið ekki ósjaldan

aö hún tók menn úr bygö og hafði lijá sér, en i>að voru færstir, seni

vildu þýöast hana heldur annaöhvort struku á burt eöa réöu sér bana.

þaö var einhverju sinni aö Kráka náöi sauöamanni frá Baldursheimi , er

Jón hét; haföi hún hann heim í helli sinn og vildi veita honum hinn

bezta beina; en hann Pektist bað lítt, og vildi einkis neyta, ]>ess er Kráka

bar á borð fyrir hann; leitaöi hún allra bragöa í, aö fá honum pað, er

honum væri helzt aö skapi, en þaö kom fyrir ekki. Loksins lézt sauöa-

maöur mundi fá lyst sína aptur, ef hann feingi 12 ára gamlan hákarl til

matar. Kráka vissi af fjölkyngi sinni, aö hvergi var að fá 12 ára ganilan

hákarl, nema á Siglunesi, og i>ó Pángað væri æöi lángt úr Bláhvammi,

vill hún bó freista, hvort hún feingi náö hákarlinum. Leggur hún \>xí

af staö, og skilur sauðamann eptir; en er hún hefir skanit farið , dettur

henni í liug, aö vissara sé aö vita, hvort sauöamaöur hafi ekki prettaö sig

og hlaupiö á burt á hæla sér. Hleypur hún ]>á heim að helli síiium, og

er sauöamaöur kyrr; heldur hún ]>ví aptur leiöar sinnar og nokkru leingra,

en fyrr; kemur pá aö lienni sami uggur og áður, að sauðamaður muni sér

ekki trúr reynast, og hleypur því Kráka aptur heim að helli sínum; en

t>að fer sem fyrr, að sauöamaður er kyr. Heldur hún því af stað og ætlar,

að nú muni ekki þurfa að ugga sauðamann. Fer hún hina beinustu leið

á Siglunes og yfir þveran Eyjafjörð norðan viö Hrísey. Segir ekki af

feröum hennar annaö, en að henni heppnaðist að ná hákarlinum og hélt

hún hina sömu leiö til baka aptur. En af sauöamanni er það aið segja,

aö pegar hann ætlar Kráku komna alla leiö, hefir hann sig á kreik, og

hleypur á burtu; en er hann var fyrir litlu farinn úr hellinum, kemur

Kráka, og verður ]>ess skjótt vísari , að sauöanuiöur er horfinn. Ræðst

hún l>ví eptir honum meö mesta flýti, og er sauðainaður á skanit heim í

Baldurslieim, heyrir iiann dunur miklar á eptir.sér, og veit, hyað vera,

muni, aö þar muni komin Kráka, og sem ekki er leingra milli beirra en

svo, aö liann má heyra mál hennar, kallar liún: „Hér er liákarlinn, Jón,

12 ára gamall, og 13 ára þó." En hann gefiir ]>essu eingau gaum, og

er sauöamaður kemur aö bænum, cr bóndi að smíða í smiðju sinui. Sauða-

maður hleypur inn í smiðjuna, og inn fyrir bónda, og í |>ví keinur Kráka

að smiöjudyrunum. Bóndi tekur járnið glóandi úr atiinum og hleypur á

móti Kráku, og segist muni reka |>að í liana, nema hún snúi aptur og

lofi því, aö ónáða sig aldrei aptur eða sína menn. Kráka sá sér ekki

annan kost en snúa aptur og svo gjörir liún. Er ]>ess ekki getiö, að hún

hafi áreitt Baldursheims bóndann upp frá þyi



188 TRÖLL.

Öðru sinni tekur Kráka sauðamann frá Grænavatni og hefir heim með

sér í helli sinn; fer það sem fyrr, að sauðamaður vill einkis neyta, þess

er Kráka hefir að bjóða, og Þykir henni það mikið mein. Loksins segist

sauðamaður mundi geta etið nýtt hafrakjöt; en þá voru hvergi hafrar

nema í Hafrafellstúngu í Axarfirði, og þó þángað væri lángt að leita úr

Bláhvammi, vill þó Kráka freista, hvort hún feingi náð hafrakjötinu; en

áður hún færi af staö, tekur hún bjarg ákaflega mikið, og lætur fyrir

hellisdyrnar, því hún vill fyrir hvern mun ekki missa þenna sauðamann,

eins og hinn fyrri; heldur hún nú áfram, sem leið liggur, og er hún

kemur að Jökulsá á fjöllum, þá stekkur hún yfir hana milli hamra tveggja,

og heitir þar síðan Skessuhlaup enn í dag. Segir ekki af ferðum hennar,

fyrr en hún kemur í Hafrafellstúngu. þá tekur hún hafra 2; bindur þá

saman á hornunum og kastar á öxl sér. Heldur hún hina sömu leið til

baka aptur og hleypur yfir Jökulsá á sama stað og áður. En er hún

kemur yfir um ána, er hún orðin mædd af gaungunni, og tekur hún því

hvíld; leysir Kráka hafrana og hleypir þeim á beit í gil eitt, sem siöan

heitir Hafragil. En er hún hefir hvílt sig um hríð, tekur hún hafrana og

heldur áfram leiöar sinnar. En frá sauðamanui er það að segja, aö hann

leitar allra bragöa í aö komast á burt úr hellinum, eptir aö Kráka er

farin, en fær hvergi fylgsni það, eða smugu, er hann geti komizt gegnum.

Loksins finnur hann sax eitt mikið og biturt, er Kráka átti. Hann tekur

saxið, og getur skoriö með því steininn, er var í dyrunuin, svo hann fær

aö lyktum svo víöa smugu, aö hann getur komizt út. Heldur hann þá

sem skjótast leiöar sinnar og heim til bygöa. Er ei annars getið en hann

hafi náð það með heilu og höldnu.

það var einhverju sinni, að Kráka hafði inni jólaboö mikiö, og vildi

vanda til sem mest. þókti henni þaö eitt ávanta, aö hún hefði ekki

mannakjöt til sælgætis. Hún leggur því af stað aðfarakvöld jóla, og ofan

í bygð; en er hún kemur á efstu bæi í Mývatnssveit, er hver bær auður

og alt fólk komiö til kirkju aö Skútustööum , því ]>á var siöur aö fiytja

messu á jólanótt. Kráku þykir ílt, að fara svo búin og heldur því áfram

til þess hún kemur að Skútustöðum. Er þá alt fólk komið í kirkju ; Kráka

kemur aö kirkjudyrum, og sér að maður situr í krókbekk; hún seilist til

mannsins, og vill hafa hann út úr kirkjunni, en maðurinn spyrnist við og

kallar um hjálp. Veröur honum skjótt mannhjálp , og svo fór, aö allur

söfnuðurinn beindist að Kráku, til að ná af henni manninum, en hún slepti

ekki, fyrr en annar kirkjuveggurinn gekk undan. Er þá mælt að Kráka

hafi reiözt og mælt svo um, að kirkjuveggurinn skyldi aldrei standa meir.

l>ykir þetta hafa orðiö aö áhrínsoröum, því jafnan hefir syöri veggur kirk-

junnar aö Skútustööum verið hrjálegur síðan. það er og sagt, að fyrir

þenna og annan mótþróa, sem frambyggjar Mývatnssveitar liafi sýnt Kráku,

l>á hafi hún heitzt við þá, að vinna þeim einhver þau spjöll, sem þá mætti



leingst minni til reka. í afrétt Mývetnínga þeirri ; er liggur fram af

Mývatnssveit , var þá stöðuvatn eitt mikið. þángað fer Kráka og rífur
>

sér viöarbyröi mikla; síöan ber hún í byrðina torf og grjót, svo þetta

veröur hlass eitt ákaflega stórt og þúngt. þenna slóða dregur Kráka

eptir sér frá vatninu og ofan í Mývatnssveit og eptir sveitinni endilángri

alt út í Laxá, skamt frá því, er hún rennur úr Mývatni. Eptir slóðann

kom dæld mikil og í dældina veitir Kráka vatninu með þeim ummælum,
að þessi á skuli renna eptir dældinni meðan Mývatnssveit byggist, og

skuli áin allajafna brjóta eingi og heimalönd Mývetnínga og með eingu

móti veröa varnaö þess öðru, en efnum þeim, sem i byröinni eru; og aö

lyktum skyldi áin gjöreyöa fremri hlut Mývatnssveitar.

Áin rennur enn í dag eptir hinum sama farveg, og er kend við Kráku

og heitir Krákuá; er hún hinn mesti vogestur Mývetníngum; rennur hún

fram meö eingi allra þeirra jarða, er fremst liggja í Mývatnssveit, og leitar

á það árlega með landbrotum og sandáburði; rífur hún einatt skörð í

bakka sína á vorum, og ber meÖ þeim hætti sand og leir á eingi. Liggur

þegar sumum jörðum við auðn af slíku; er hlaðið árlega f skörð þessi, og

ætíð haft til þess hrís, grjót og Ijátorf, eins og Kráka hafði í hlassi sínu,

og er þegar orðin svo mikil þurð á hrísi viö Mývatn, aö trautt fæst hér

eptir þaö, sem þarf til stíflugjörðar fyrir Krákuá ; enda er suma gamla og

margfróöa menn fariö að gruna, aö áiögur og ummæli Kráku gömlu muni

áður lángir tímar líða hrína til fulls á Mývetníngum. 1

SauðamaÖurinn frá Túngu í Fnjóskadal og Iröllskessan á
Bloiksmýrardal. (Eptir Jónatan bónda þorláksson á þórSarstöðum í Fnjóskadal.)

Fram af sveit þeirri sem Fnjóskadalur heitir liggja dalir þrír óbygðir;

eru þeir afrettir, og heitir hinn austasti Timburvalladalur; næsti Hjalta-

dalur, en sá sem vestastur er, heitir Bleiksmýrardalur. Segja sumir aö

hann beri nafn af því að þar hafi fyrst fundizt sorta, er menn hafa gjört

blek af, og heiti hann því meö rettu Bleksmýrardalur
,
og Bleksmýri, þar

sem kallað er Bleiksmýri. En aptur segja aðrir, að dalurinn beri nafn

af bleikum hesti , sem Sveinn ríki , er bjó á Illugastöðum í Fnjóskadal,

hafi átt og látið gánga á dalnum þar sem Bleiksmýri heitir; eru þar á

nokkrar missagnir, því aö miklu fyrri var nefndur Bleiksmýrardalur, en

Sveinn ríki var á dögum.

Bleiksmýrardalur er mjög lángur; en er nú óbygöur; hafa þar þókt

landkostir góöir, og afrétt ágæt; en mjög er hann nú geinginn af sér

sökum sandfoks og skriðufalla, og hrýs og skógur eyddur og fallinn.

Svo er mælt að fyrrum hafi Bleiksmýrardalur verið bygður; sér þar enn

merki til á nokkrum stöðum, um gömul selstæði sem bygð hafa veriö, og

bæarstæði sem nefnt er Flaustur og á þar að hafa verið kirkja.

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 47. bls. þar segir, aö Kráka haíi átt bygö í fjalli

því, er Skessubali heitir; en j>aÖ var nátttröll, sem síÖar mun sagt veröa.
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A dalnum er líka mælt aö tröll hafi í fyrndinni tekiö sér bygö, og

eru þar eptir nokkur örnefni. Skal hér ritin saga af skessu nokkurri,

sem bjó í liélli einum fram í dalnum í gili pví, sem síðah er kallaö skessu-

gil; það er mjög klettótt með höirirum umhverfis, og gánga mehn því mjög

sjaldan í þaö.

Á bæ þeim í Fnjöskadál er Túnga heitir bjó bóndi nokkur, en eigi

er naíns hans getið *, sá bær stendur áð austanveröu viö Bleiksmýrardals

mynnið. Bóndi var auðugur aö gángandi íé. Jón hét sinálamaðtir hans,

úngur og uppvaxandi er þetta bar til tíðinda ; hann gætti fjár bónda og

hélt því til haga austanvert á dalnum fram frá Túngu. Eitt sinn varö

honum vant nokkurra sauöa og leitar hánri leingrá fram á dalinn. Kom
þá aö houum tröllskessa ógurleg, tekur hún hann og ber í fángi sér fram

dalinn, þar til hún keniur aö miklu klettagili; þar átti hún bygö í hélli

einum; þángað ber hún Jón, og segir viö httnn aö liún vildi taka hann

sér fyrir bónda , því hún bjó þá ein og voru foreldrar hennar andaöir;

Jón færöist ætíó undan, og setti hún hainn ]>á fastan, og var hann þar í

varðhaldi hjá heríúi þau ini&séti. H&n veitti honum nóg til röatar ,
og

trylti hahíi meö fjölfryngi svo að hann varö meiri og stærri en aörir

riiénn ; saiHt vildi hann aldrei bregöa til samfara við skessuna, og leiddist

honum mjög í híbýlnm hennar. Eitt sinn sagöist Jón verá sjúkur mjög,

leitaði þá skessan allra bragöa viö aö bæta vanheilsu hans, en það tjáöi

ekki. Spyr liún hann l>á af hverju honúíh mundi helzt batua. Hann

kvaö sér mundi eigi batna af öðrii en ef hann æti 12 ára gamlan hákarl

súnnan úr Skálholti. Eptir petta býr skessan sig til ferðar aö sækja

hákarlinn ; læsir hún |>á heHinifm, ber grjót á huröina og býr vel um og

ramlega; fer síöan leiö sína.

Nú er aö segja feá J.Óni, að hann hyggur sér ráö til aö komast burt

úr hellinum nieöan skessan er heinian. Hann reynir nú aíi sitt og neytir

allrar orku til að lirinda upp huröiiini
,

og með því honum haföi mjög

aukizt atl hjá skessunni íæv hanu um síöir brotizt út úr hellinum; tekur

síöan á rás pg lileypur ðem fætur toga til bygöa. En þegar hann

kemur ]>ar inóts viö, sem heitir Gaunguskarö, (paö liggur vestur úr Bleiks-

piýrardai og má faia |>ar yfir til Eyafjaröar) þá sér hann hvar skessa kemur

eptir skarðinu ; heröir hann nú hlaup sín, og í pessu keínur skessan auga

á hann og kallar eptir honuin: „Tólf ára gainall hákarlinn, Jón, og prettán

ára þó." Jón gefur sig eigi aö ]>ví , en hleypur sem hann mest má, en

skessan á eptir horium, þar til hann kemur aö bænum Túngu; var l>aö á

helgum degi, og iólk fiest viö kirkju; hleypur Jón þá vestur yfirFnjóská,

en skessan fylgir fast á eptir, og þar til þau koma aö Jllugastööuin ; var

þá fólk geingiö í kirkju og prestur tekinn til embættisgjörðar. Nú fer

tvennuin sögum: sumir segja aö Jón haíi hlaupiö sunnan á kirkjugaröinn og

inn yfir hann, og er haim hljóp yfir harm, hafi skessan stígið öörum fæti
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upp á garðinn og ætlaö aö ná í hann, en þá spriingið skarð í garðinn

undan fæti hénnar svo aö hún hrapaði pfan aptur, og haíi ]>á sagt : „Toldu

aldrei.
u Og síðan á aldrei aö hafa tollaö í því skarði, þó upp í hafi veriö

hlaðið. En Jón komst í kirkju, og misti skessan hans. Aptur segja aörir,

aö Jón hafi hlaupiö í kirkjuna, og hafi menn þegar geingið út og skessan

þá veriö komin heim í túnið, þar sem kallaður er Pétursvöllur ; hafimenn

þá hríngt klukku, og skessan snúið við þaö aptur, og fretaö mjög, en eigi

sézt upp þaðan af. En frá Jóni er það aö segja, að eptir þetta lifði hann

í þrjú dægur og andaöist síðan; var hann jaröaöur í Illugastaöa kirkjugaröi.

Mjög laungu síðar kom lærleggur Jóns að menn héldu upp úr kirkjugarö-

inum, og var hann svo miMU aö hann tók jafn hátt þjóhnöppum á meöal-

manni frá jöröu. — Lýkur svo þessari sögu.

Loppa og Jón Loppufóstri. (Eptir handriti sera Bcneilikts þórbarsonar

á Brjánslæk.) Á Bleiksmýrardal , afrétt Fnjóskdælínga , er skál sú í fjalli

þar vestan megin ár, sem Loppuskál heitir. Sagt er, að skál t>essi beri

nafn af flagökonu einni, er í fyrndinni hafi búiö þar í helli
,

og að flagðr

kona þessi hafi eitt sinn stoliö manni einuni, er Jón hét, úngum manni

og efnilegum, þegar liann var að tína grös með öðru fólki. Loppa haföi

Jón heim í helli sinn, og var þar systir hennar fyrir, en ekki tíeira trölla.

Systurnar voru báöar í blóma aldurs síns, en meö |»ví að þá var kristni

fyrir löngu komin um alt land, en tröll á förum, hugðu J»ær aö hafa Jón

þenna til fylgilags viö sig, svo þær gætu aukiö kyn sitt. Lögöu þœr því

alla alúö á, að fara sem bezt meö hanii, og létu hann ekkert skorta, sem

eflt gæti þroska hans. þær tóku hann opt og mökuðu hanu í einskonar

smyrslum, og teygöu hann á milli sín. Líka orguöu þær í eyru honum

til aö trylla hann. Aldrei letu þær hann einan eptir í hellinum, og aldrei

fór nema ein í senn til aðdráttanna. Liöu þannig nokkur missiri, að Jón

fékk ekki sól aö sjá, og aldrei færi til burtfarar, sem hanii haföi einatt

laungun til, þó hann dyldi þær þess. Eitt sinn hvarf systir Loppu, svo

Jón vissi ekki, hvaö af henni varö: fór liún eitthvað til búsaödrátta, en

kom aldrei aptur. Ætlaöi hann, að hún mundi hafa látizt á einhvern hátt.

Varö Loppu mjög ángursamt við missi systur sinnar, því liún trúöi ekki

vel fóstra sínum. Hlaut hún nú aö starfa alt ein, og láta Jón einan.

Var hún þó aldrei svo leingi burtu, aö Jón sæi sér strokfæri; gjörir

hann sér þá upp veiki, og lézt þúngt haldinn. J>ókti Loppu það hiö mesta

mein, og baö hann segja sér, viö hvað honum mundi batna, en hann sagöi,

aö líkast væri, aö sér mundi batna, ef hann feingi 12 ára gamlan liákall.

Loppa lofar aö útvega honum hann. Býi' hún sig nú til fcrða, fer aí

staö, en kemur brátt aptur til aö forvitnast um, hvort fóstri hennar lægi

kyr, og var þaö; ætlaöi hún, að |ul mundi alt vera svikalaust, og fer leiö

sína. Litlu síðar rísJón úr rekkju, fer út úr hellinum og niöur til árinnar.



Hittir liann stóöhross á dalnum, og tekur eitt, og ríöur niÖur dalinn, og

þraut það brátt, ]>ví svo varJón þúngur orðinn, að hann var óbær hverjuni

hesti. Fór hann svo alla leiö niöur til Illugastaða; haföi hann þá sligaö

.3 hesta, og |>ó mátt gánga mest alla leiðina. þegar hann kemur sunnan á

túnið á Illugastöðum
,

heyrir hann, að Loppa, fóstra hans, kallar uppi á

Miðdegishólnum og segir: „Hérna er 12 ára gamli hákarlinn, Jón! og 13

ára þó; eg sókti hann á Siglunes." Jón var yfirkominn af mæði , en

hraöar þó feröinni enn meir aö kirkjunni, brýtur liurðina með hnefa sínum,

og biöur, aö klukkunni sé hríngt; var Loppa þá komin að læk þeim, sem

er skamt fyrir sunnan kirkjuna á túninu. En þegar hún heyrði klukkna-

hljóðiö, hvarf hún aptur; heitir þar síðan Tröllkonuvöllur. Um Jón er

það að segja, að svo var vöxtur hans mikill og afskaplegur orðinn, aö

höfuð hans tók mæni kirkjunnar, þá er hann stóð uppréttur í henni. Hann

náði prests fundi, liföi síöan 3 daga, og dó svo. Ætluðu menn aÖ mæðin

af hlaupunum hefði dregið hann til dauða. Lík hans var grafið í kirkju-

garði við noröurhlið kirkjunnar á Illugastöðum, og er þaö því til sönnunar,

aö nálægt miðri 18 ö]d var þar grafið lík, og kom upp lærleggur svo

mikill, að einginn hafói ]>vílíkan séð. þá bjó bóndi sá á Steinkirkju, er

Oddur hét; hann var faöir þorlaugar, sem átti Dýnus þorláksson, og bjó

meö honum í Túngu í móðuharðindunum, og misti ]>ar í hallærinu 1 1 börn

sín. Oddur þessi var viðstaddur. Hann var hæðstur manna í sókninni;

hann tók legginn og mældi við sig, og nam leggurinn frá jörÖ mjaðmar-

liöfuð á Oddi. Var þaÖ þá fyrir satt haft, aö leggur þessi væri úr Jóni

Loppufóstra. Eitthvað fanst og fleira af beinum hans. Beinin voru mjög

rotin og ætluöu menn, að þau heföu undra leingi í moldu legið, og þaö

því heldur, sem raun var á, aö lík rotna mjög seint þar í garðinum , sem

er kaldur og votur; viður fúnar þar og undra seint.

J'jóÖbrók. (Vestfirzk so^n.) Skessan þjóöbrók átti bústað í því gili,

er við hana er kent síðan og kallað þjóðbrókargil
, þáð er vestanvert í

Selárdal. Ekki eru neinar sagnir til um hana , nema þessi , sem á

eptir kemur.

Gissur liét húskarl á StaÖ, er þjóðbrók vildí fá til sín, er hann var

í fjárleitum, en hann gaf eingan kost á því, nema því að eins, að bún út-

vegaði sér 15 ára gamlan hákarl, en gaf henni mánaðar frest. Síðan fór

hann til hennar og var hjá henni mánaðar tíma; þókti henni hann ofsmá-

vaxinn til aö eiga svo stórfeingilega konu, sem hún var, og togaði hann

því mjög, svo hann varð miklu hærri, en áður. Síðan bjóst þjóðbrók að

heiman, til þess að útvega hákarlinn. En er hún var burt farin, strauk

Gissur frá híbýlum hennar, og hélt heim til sín yfir skamman fjallveg. E«

er hann var kominn á svo nefuda „Teigabrún 41
fyrir ofan Staðarbæ, sá

hann, hvar þjóöbrók fór á eptir sér meö hákarlskippu og æpti aö honum

:
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„Hákarlinn, Gissur, hákarlinn, Gissur, 15 ára gamall.u En hann rann

undan, sem fætui' toguöu, uns hann náöi til kirkju á Staö ; braut hann upp

huröina og tók í klukkustreinginn og hríngdi, og barg þaö honum; 1>yí

jafnan varö tröllunum liverft viö klukknahljóöiö. Skessa hvarf í burt í paö

skipti, en jafnan sat hún um Gissur eptir l>aö og leitaöist viö aö fá hefnt

sín á hoiium, og l>aö vissu heimamenn; voru því haföar gætur á honum
og hann aldrei látinn einn vera." En einu sinni var hann aö fjósaverkum

og var ]>á einginn lieimamanna hjá honuin. Koin þjóöbrók pángaö, réöst

á Gissur og rotaöi hann loks á flórhellunni. þjóöbrók á aö hafa dagaö

uppi í l>jóöbrókargili.

Trunt, trunt og tröllm í ljollunum. (Fra sura Skúla Gíslasyni eptir

sögn nyröra.) Eiuu sinni voru 2 menn á grasafjalli. Eina nótt láu l>eir

báöir í tjaldi saman. Svaf annar, en hinn vakti. Sá ]>á hinn, er vakti,

aö sá, sem svaf, skreiö út. Hann fór á eptir og fylgöi honum, en gat

naumast hlaupiö svo, aö ekki drægi sundur meö ]>eim. Maöurinn steíndi

upp til jökla. Hinn sá ]>á, hvar skessa mikil sat uppi á jöktilgnýpu einni.

Haföi hún það atferli, aö hún retti hendurnar fram á víxl, og dró l>ær svo

upp aö brjóstinu, og var hún nieö t>essu aö heilla manninn til sín.

Maöurínn hljóp beint í fáng henni, og hljóp hún ]>á burt meö hann. Ári

síöar var fólk úr sveit hans á grasafjalli á sama staö; kom hann þá til

þess og var fálátur og ábúöarmikill , svo varla fðkkst orö af honum.

Eólkiö spuröi hann, á hvern hann tryöi, og sagöist hann þá trúa 4 guö.

A ööru ári kom hann aptur til saina grasafólks. Var hann þá svo trölls-

legur, aö því stóö ótti af honum. þó var hann spuröur, á hvern hann
r

tryöi, en liann svaraði l>ví eingu. I petta sinn dvaldi hann skemur hjá

fólkinu, en fyrr. A l>riöja ári kom hann enn til fólksins; var hann pá

oröinn hiö mesta tröll og illilegur mjög. Einhver áræddi l>ó aö spyrja

hann aö, á hvern hann tryöi, en hann sagöist trúa á „trunt, trunt og tröllin

í fjöllunumu og hvarf síöan. Eptir petta sást hann aldrei, enda ]>oröu

nienn ekki aö vera til grasa á l>essum staö nokkur ár eptir. 1

Um Trölla-Láfa. (Eptir Jón bóuda Sigurösson í Njarbvík í Múlasýslu.)
t

A dögum Odds biskups Einarssonar í Skálholti, bar paö viö eitt sinn, áö

ofarlega úr Biskupstúngum fóru nokkrir inenn til kolabrennslu í skóg, sem
lá fyrir ofan bygö, og höföu meö ser únglingspilt til hesta geyinslu , sem
Olafur het. En eitt sinn, ]>egar hann gekk til hestanna, kom hann ekki

aptur. Var hans l>á leitaö víösvegar; en paö kom fyrir ekki. En premur

árum síöar kom hann á híaupuin til kolamanna á sania staö, og sagöi

1. þcgar tröll eru aö magna og trylla pá menn, er þau haí'a heiUaÖ til sín, eru þau
vöu ab maka ]»á í fioti og súru srnöri þannig, aö 2 tröll baka og toga ]ni yfir glæÖum,
og heldur þáí annaö í höluöiö og hitt í fæturna.
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sjálfur frá bví, með hverju móti haim liefði horfið. Hann sagðist hafa

veriö sendur eínn dag í hestaleit, og geingið þá leingra, en vant var.

Vissi hann ]>á ekki fyrr til, en ferlega Btór skessa flahaði móti honinn,

þueif hann upp og hljóp með hann lángan veg til óbygða, uns hún kom
að hömrum nokkrum. I hömrum þessum var hellir hennar, þar fór hún

inn ineð hann. En þegar inn kom, var þar fyrir önnur skessa únglegri;

nokkuð voru þær hærri en hæstu karlmenn, en mikið digrari. þær voru

í hrossskinnsstökkum skósíðum í fyrir, en stuttum á bak. þær gáfu honum
að eta optast silúng, er þær veiddu eða seiddu; því ætið var önnur ]>eirra

á veiðum á daginn, en hin yfir Olafi að gæta hans. þær letu hann sofa

milli sín á næturnar, höfðu hrosshá undir, og aöra ofan á. það var opt,

að sín fór í hvort eyra á honum og korruðu þár , svo hann sagðist ekki

hafa vitað af ser. þær vildu láta vcl að honum og höfðu miklar gætur

á honuni fyrst, að hann hlypi ekki í burtu. þaö var, þegar hann var

búinn að vera þarna eitt ár, um vorið, aö hann var úti staddur, og sá

kolareyki niður í aírettum, en vissi, aö hvorug skessan var heima. Hljóp

hann þá á brott; en ekki var hann lángt kominn, áöur hin eldri skessan

kom á eptir honum, sló á kinn hans með loppunni, þar hafði hann síöan

svartbláan blett á ser alla æfi, greip hann síðan upp og hljóp með hann

að hellinum. Eptir þetta höföu þær sterkari varðhöld á honum. Eitt sinn

tók ýngri skessan til oröa við hina eldri: „Hvernig er því variö, að ætíð

I>egar eg kem viö hann Láfa beran, l>á finnst mér eg brénriá?" „Furðaðu

þig ekki á þvíV
4 kvaö hin, „þaö gjöra bænirnar lians gretta Odds.u Til

matar sagði Olafur |>ær hefðu optast haft silúng, stöku sinnum hrossaket,

og ekki hel'öi þaö verið optar en einu sinni, sem þær heföu ekki viljað,

að hann vissi, hvaö þær höíðu til matar.
9

þarna var Olafur, uns leið aö þriöja vorum, og hann vissi, aö leið

aö þeim tíina, aö menn voru vanir aö fara upp í afretti til kolagjörða, þá

l(:/t liann veröa veikur, og l>aö svo, að hann gat á eingu nærzt þær

vildu leitast við meö öllu móti aö hressa hann. En þaö tjáöi ekki; hann

var æ verri, hvaö sem þær reyndu. Eitt sinn spuröu |»ær hann að, hvort

hann vissi ekki sjálfur af neinum beim mat, er hann gæti nærzt á. Hann

kvað nei við, nema ef hann feingi níu ára gamlan hákarl ; hann kvaðst

hann mundi geta jetiö. Hin eldri kvaö bágt úr því aö ráða; þyí hún vissi

hvergi af honum á íslandi, nema hjá Ara bónda í Ögri, en til vildi hún

reyna aö ná honura. Síöan stökk hún á staö, en hin ýngri var á veiðum.

þegar skessan var burtu farin, hljóp Olafur úr hellinum og stefndi á

kolareykina. Hann linaöi ekki á hlaupi, fyrr en hann kom til kolamanna.

þeir þektu hann ]>egar, tóku í hasti liesta, sem hjá þeim voru, og riöu

með Ólaf í ]>ygð, alt að Skálholti og yfir Brúará, og höfðu hinn mesta

hraða á ferð sinni. En þegar þeir voru nýkomnir yfir ána, kom eldri

skessan á hamarinn hinu megin árinnar, og lét illilega, benti til Olafe
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með loppunum og sagði: ,,þar ert þú, stráki." þá œrðist Olafur, og vildi

brjótast úr höndum þeirra og til hennar, svo þeir gátu nauðulega haldiö

honuni. Hestur stóð á hamrinum skaint i'rá skessunni ; hún hljóp að honuni,

sleit hann sundur, og fleygði svo á bak sér og stökk burtu. En þeir íóru

hehn með Olaí í Skálholt, og afhentu hann biskupi. Biskup hafði hann í

svefnherbergi sínu nokkurn tíma, uns hann kom honum í Austíjörðu, til

Olafs prófasts bróöur síns á Kirkjubæ í Hróarstúngu, og bað hann sjá

fyrir honum. Var svo Olafur hjá nafna sínum, til ]>ess er hann bygði

honum Húsey, og bjó Olafur þar til elli.
r

Opt hafði komið á Olaf nokkurs konar æði, og braust hann þá við

björg og steina, eins og haniramir menn gjöra, og sagði þá tíöum : „Mikið

var |>að, aö eg skyldi fara frá skepnunum mínum.u Síðast er hann var

orðinn gamall, byrjaði hann ferð til Berufjarðar, og lagði upp á fjallveg

þann úr Skriðuclal, er Öxi heitir, og spurðist ekki til hans síðan. lléldu

nienn, að tröll mundu hafa tekið hann. Magnús og þorvarður hétu synir

hans; þeir bjuggu eptir hann í Húsey, og svo niðjar beirra eptir |»á fram

á átjándu öld ofarlega.

TroUa-Láíi (missögn.) (Eptir sögn gajnajlor konu úr Rángár}»íngi.) Einu
r

sinni fóru menn nokkrir úr Múlasýslu á grasafjall. Einn læirra hét Olafur;

hann var friskleikamaður og á bezta aldri. I einni gaungunni íór hann

nokkuð frá fólkinu. Komu l>á að honum tröllskessur tvær. |>ær tóku

hann, og höfðu heim með ser. Letu þær Olaf sofa á milli sín, og höfðu

sína pípuna hvor, og blésu í eyru honum. Með |>essu ætluðu hær að

trylla Olaf, en þeim tókst ]>að ckki. Olafur undi nú illa liag sínum og

vildi íyrir hvern mun komast í burtu. Lezt hann l>á verða veikur, og

neytti hvorki svefns né matar. l>ær spyrja hann, hvort hann haldi, að

nokkur ráð sé til að hressa hann; |>ví |»a'r vildu ekki niissa Olaf. Olafur

segir, að ef hann feingi níu ára gamlan hákarl, og þriggja i'ira gamalt

fornskyr, muni sér batna. Skessurnar Jara l>á, önnur norður í land, að

útvega skyrið, en hin vestur undir Jökul, að sækja hákarlinn. En þegar

þær voru farnar, rís Olafur upp, og hleypur til bygða. Kemur liann |>;í

að kirkjustað einum á Austíjörðum. En í l>ví hann hljóþ heim túnið,

kemur önnur skessan á eptir honum, og kallar: „Stattu við, Láfi, Láíi,

hérna er hákarlinn, Láií.
u Komst liann ]>á til Mjrtrjufinar • þreif í klukk-

urnar og hríngdi af alefli. Settist þá skessan á kirkjugarðsvegginn
,

og

brundi hann , ]>ví kerla settist fast niöur. þá segir hún við vegginn

:

i,Svei l>ér, skítur, og stattu aldrci!
u þykir ]>að hafa ræzt á garðinum;

l>ví liaun hefir aldrei síöan tollað uppi, ]>ar sem skessan settist. Upp
frá þessu var Olöíúr jatnan kallaður IVölla-Láti, og kann eg nú ekki |»es^a

sögu leingri.

13*
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Aiidra-rímur og Hallgríuis -vímur. (Frá sóra Slcúla Gíslasyni eptir

sögn nyröra.) Vermenn aö noröan voru eittsinn á suðurferð; feingu þeir

hríð mikla á fjöllunum, svo þeir viltust og vissu ekki, hvar þeir fóru-

Komu þeir loks að hellisgjögri nokkru. Geingu þeir svo lángt inn, aö

ekki gætti vinds né árkomu aö utan. fcar létu þeir fyrirberast, kveyktu

Ijós og gjöröu síöan eld viö mosa, er þeir reyttu af steinum; tóku þeir

liú aö hressast og hlýna. Menn fóru mi aö ráögast um, hvaö hafa skyldi

til skemtunar; vildu sumir kveöa Andra-rímur, en sumir sýngja Hall-

grímssálina. Fyrir innan sig sáu þeir dimt gjögur og var eins og l>ar

kæmi nýr krókur á hellinn. þeir heyröu þá, að sagt var inni í myrkrinu:

„Andrarímur Þykja mér fínar,

en Hallgrimsrímur vil eg ekki.
u

þeir tóku þá aö kveöa Andrarímur, sem mest máttu þeir; hét sá

Björn, er bezt kvaö. Gekk svo leingi um kvöldiö. þá er sagt inni í

myrkrinu: „Nú er mér skemt, en ekki konu minni; hún vill heyra Hall-

grímsrímur. u Tóku menn nú að sýngja sálmana og endist l>á vers þaö,

er menn kunnu. l
3á var mælt: „Nú er konu minni skemt, en ekki mér.u

Síöan var mælt: „Viltu sleikja innan ausu mína aö launum, kvæÖa-Björn ?
u

Hann játti því. Var [>á stampur mikill á skapti réttur fram með graut f,

og gátu þeir varla allir ráöiö viö ausuna. Grauturinn var góöur og ætilegur

;

3 næddu allir og varö gott af, nema einn ; hann l>orði ekki. Síöan lögöust

þeir til svefns og sváfu vel og leingi. Daginn eptir fóru l>eir aö skoöa

til veöurs, og var þá bjart og hreint veöur. Vildu þeir nú aptur leggja

af staö; en sá, sem ekki þorði að snæöa um kvöldiö, svaf svo fast, aö

hann varö ekki vakinn. þá mælti einn : „l>aö er betra, að drepa lagsmann

sinn, cn skilja hann svona eptir í trölla-hönclum. u Sló hannþegar á nasir

honuin, svo blóöið fiaut niöur um hann; en t>á vaknaöi hann og gat svo

komizt burt með þeim félögum sínum ; komust þeir síðan heilir til manna-

bygöa. l>aö halda menn, að tröll þetta hafi heillað til sín konu úr sveit,

og að vermennirnir hafi notið hennar. 1

Tröllið í Skruöaum. (Eptir húsfrú Sigríöi Pálsdóttur í Hraungeröi 1859.)

Einu sinni hvarf prcstsdóttir á Hólmum í Reiöarfirði; var hennar leitaö

um land og lög og fannst hún hvergi. Upp úr firöinum stendur fjall-

strókur, er nefnist Skrúöur. þar höfðu sveitarnienn fé sitt til gaungu á

haustum og sóktu bak jólum; haföi þá árlega horfiö bezti sauöurinn úr

fénuj en mistist einkis annars.

lunu sinni um vetur voru skip til fiskjar og náðu ei lendíngu sifini,

og hleyptu undir klett í Skrúðinum. Skipverjar brýndu skipi sínu votir

og sjóhraktir, og settust á hillu í klettinum og fóru að kveöa Maríu-rímur.

Opnaöist þá kletturinn, og kemur út forkunnar stór manns hönd ineð hríng

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 47—49. bls.
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á hverjum fíngri, og rauö skarlaksermi aö ofan; réttir hún út stórt

grautartrog meö spónum á manntal, og er sagt innii „Nú er konu minni

skemt, nú er ekki mér skemt. u J>egar skipverjar voru mettir og hrestir

af heitum grautnum, hvarf trogiö inn í klettinn. Daginn eptir komust

þeir í land. ÁriÖ eptir fór á sömu leiö fyrir öðru skipi, sem reri, ura

sama leyti. Kváðu þeir á klettasillunni allar Andrarímur. Kom þá út

sama höndin meö fult trog af feitu og heitu hángikjöti, og heyra þeir þá

sagt: „Nú er mér skemt, nú er ekki konu minni skemt.u Komust þeir

svo mettir á land, þá veöri slotaöi. Liðu svo nokkur ár, þar til Guö-

mundur biskup var eystra í visítatíuferö og vigði vötn og brunna og batt

orminn undir fossinum í Lagarfljóti. Gisti hann aö Hólmum. BaÖ prestur

hann að vígja Skrúðinn. Nóttina sömu dreymdi biskup, aö maöur mikill

vexti og skrautbúinn kæmi til sín og segöi: „Faröu ekki aö vígja Skrúöinn

;

því eg hefi mikið að flyfja og á ervitt með flutnínga, enda muntu ekki

fleiri feröir fara, farir þú til bygða minna að gjöra mérmein;u
yfirgaf |>á

biskup vígsluferð sína í Skrúðinn.

Sagan af Katli á Silfriinarstoðum. (Úr SkagafinM,) Einhvern tíma

á fyrri dögum bjó bóndi nokkur á Silfrúnarstööum í Skagafirði. Ei er getið

um nafn hans. Bóndi var vel fjár eigandi, enda er ]>að sauöjörð hin bezta.

Lét hann ávalt beita fé sínu fram í fjalliö hjá Bessakoti, sem kallaö er,

og stundum leingra, og fór svo leingi fram, aö ekkert bar til tíðinda, og

bjó hann þar leingi. Eitthvert sinn bar svo til á aðfángadags kvöld, að

fé bónda kom heim hjá Grímshól, og vænti bóndi, að féð mundi þá og

þegar heim koma. Bondi lét ætíð sjálfur inn fé sitt meö smalamanni. Lét

hann nú hafa gætur á fénu, og leiö góö stund, þar til út var komiö, og

ætlaði, aö þá mundi féö heim komiö, en það var ekki, og hafði ]>aö ekki

færzt nær á þeini tíma. Lét nú bóndi vitja fjárins og reka heiin, en smala-

maður sást hvergi. Lcið nú af nóttin, og kom smalamaður ei. Mátti

bóudi fá annan að fara með fé sínu. Var smalans nú leitað, og faniist

hann hvergi. Voru nú margar getur á hvarfi hans fyrst um sinn. En ]>ó

fór svo, að umtal mínkaði um ]>etta, eins og vant er aö vera, þcgar frá

Höur. Bar nú ckki til tíðinda til næstu jóla. Á aðfángadagskvöldiö,

þegar hálfrokkiö var, kom féö heim hjá Grímshól, og nam þar staðar; fór

nú alt á sömu leið, og hið fyrra árið. Verður nú bóndi mjög hryggur

og hugsandi út af hvarfi sinala sinna, og tekst nú aö nýu mikil oröræða uni

þetta, og þykir ekki einleikið vera, og vilja nú fáir til verða að gæta fjár

bónda og varð bónda ilt til manna. En um vorið fékk hftnn einn mann
18 vetra gamlan, er Ketill hét; var hann maður ötull og hugdjarfur. Uni

liaustið tók hann við fjárgeymslu og beitti, sem vant var. Leið nú frain

til jóla. Á aðfángadaginn var gott veður, og rak Ketíll fé sitt að venju.

Hugðist nú bóndi að hafa nákvæmar gætur á, er féö kæmi, og vitja sem
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fyrst um smalamann. Og er rökkva tók, kom bóndi út og hugði að fénu.

Sá hann þá ekkert til þess og fór inn aptur. Aö stundu liöinni kemur

hann út, og er þá féÖ komið út hjá Grímshól. Er þess nú strax vitjað.

En Kctill sést hvergi. Fellur bónda þettá mjög þúngt og þykir ekki betra

aö missa Kctil, en báöa hina. Ætlar nú líka vist, aö einginn muni framar

tfl veröa aö gæta fjár síns. En þaö cr af Katli aÖ segja, aö þegar liöið

var á daginn, rak hann fé sitt hcim á leiö, og fer þaö í dreif cinni mikilli

undan honum út fjallshlíÖina. En er hann kom út undir Grímshól, sér

liann, hvar skepna ein afarstór kemur úr skaröi einu litlu, sem er neöan

til í fjallið, upp undan Silfrúnarstaöabæ
;
þar er hamar einn lítill aö neöan,

svo sem laus frá fjallshlíöinni
,
og cr skarö það kallaö Klauf. Ovættur

|»cssi stefnir nú á móti fériú; En það hörfar aptur í fáng Katli. Sér hann

nú , aÖ þetta er tröllskessa afarmikil. Kallar hún þá til Ketils, og biöur

hann láta sig fá kind til hátíðarinnar. þykir nú Katli vandast málið, og

segir henni, að hann eigi ckkcrt af fé þcssu, utan eina dilká, sem hann

vísar henni á, og segir hún megi taka, ef hún vilji. Var hún fljót að

ná kindum þessum; krækir þcim saman á hönranum og kastar á öxl sér.

Síðan veður hún að Katli, tekur hann í fáng sér og snýr til baka sömu

lcið, og hún kom. Og er hún kom upp úr klaufinni, hélt hún út fjallið

og skálmaði stórum. Ekki sáKetill sér til neins að bijótast um, því hann

mátti sig varla hræra. Fór hún nú leiðar sinnar, ]>ar til hún kom að

Hólstaðarárgili, við foss einn mikinn, sem þar er neðantil í fjallinu. þetta

cr klettagil vont og lítt fært. þar fór skessan ofan og gekk í helli einn,

sem var undir fossinum. Lét hún |>á Ketil lausan og fleygöi niöur byröi

sinni. Baö hún nú Kctil aö slátra kindunum og gjöra til, og kvaöst hún

ætla að halda sér og honum af þeim jólaveizlu. Setti hún Ketil á hlóðir,

og sauö sem snarast. Tók hún síðan til matar allstórkostlega og létKetil

snæða með sér. Sagði hún honum ]>á, aö hún væri völd aö hvarfi smala-

manna frá Silfrúnarstööum
,
og hcfði hún komið til þeirra 2 fyrirfarandi

áðfángadagskvöld
i

og beðið |>á að láta sig fá eina kind til soðníngar &

jólanótfina. En þéir hefðu svarað sér illu og hrakyrt sig nijög i oröum,

og hefði hún þá séð fyrir þeim. Bn nú lieföi hann orðið vel við bón sinni,

og mundi liann mesti gæfamaður verða, hefði hann þó átt af færra fé að

gefa, en hvor liinna. Sagði hún, að á þorranUm í vetur muridi húsbóndi

hans deya, og skyldi hann þá fá, jörðina til ábúöar og reisa þar bú á

næsta vori. Ketill kvað sér ómögulcgt aö talca jörð þcssa; van'i hún bseði

stór og erviö, en hann efnalaus. Líka vantaöi sig bústýru og fólk. Hún

sagöi, aö honum mundi nokkuð tilleggjast; kvaöst hún muhdi deya irinan

mánaðar, og skyldi hfftíri þá eiga alt, cr fémætt væri í helli sínum, og

mundi hann þá ekki fé skorta, til að reisa bú á Silfrúnarstöðuin. En ]>ess

kvaöst hún vilja biöja hann, aö hann vitjaöi sín að mánuði liðnum, og kæini

hræi sínu fram í ibssinn, ef hann feingi |>ví til leiðar komið. Hún sagði,
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a$ bú búsbónda hans muncli veröa selt á næsta vori, og skyldi hann þá
kaupa það sem liann meö þyrftí og sækja andviröi í lielli sinn. Hann skyldi

ráða til sín fólk það, sem nú væri á Silfrúnarstöðum, og síöan skyldi hann

biðja dóttur prestsins á Hafsteinsstööum til handa sér. Ketill kvaö sér

hað ofráö reynast iriundi, þar sem hann væri umkomulaus og ómentaður.

Hún baö hann ckki því kvíöa, „og er hér belti eitt," segir hún, „og skaltu

spenna þaö um hana. Hefir beltið þá náttúru, að hún fær ást til þín, og

*uun ]>á vel hlýöa.
11 Var beltiö og hinn bezti gripur. Ketill vill nú heim

fara, og segir bónda muni leiöast burtuvera sín. En kerlíng kvaö þaö

ökki saka og bað hann kyrran vera til morguns. Og lætur Ketill þáÖ
ePtir henni. Um morguninn fylgir hún honum úr fossinum og sýnir honum,
hvar gánga má í hellinn og lætur hann reyna, og tekst honum þaö vel.

Skildi nú kerlíng viö hann, og segir þau muni ekki aptur sjást; árnar hún
honum allra heilla, og segir honum flest að óskum gánga muni, og sé

Þetta upphaf hamíngju hans. Skilja þau nú meö blíöu og fer kerlíng

aPtur í lielli sinn, en hann heldur heim sem hvatast. Lá þá bóndi í rekkju;

Svo mikiö féllst honum um hvarf Ketils. En er Ketill kom, uröu allir

glaöir, einlvum bóndi, og reis hann þá úr rekkju og þóktist Ketil úr lielju

UQÍtnt hafa. Spuröi hann Ketil, hvað valdiö heföi hvarfi hans. En hann
vfldi lítiö þar um tala, og gat alls ekki um skessuna eöa hellinn. Hirti

Ketill síöan féð, eins og veriö hafði. Aö mánuöi liönum fór hann í hellinn.

Var
l>á skessan dauö. Kveykti þá Ketill ljós, þvi hann hafói eldfæri meö

S(i*\ og kom hann hræi hennar fram úr hellinúm. Og sagöi Ketill svo síðar,

ao það hefði veriö sú mesta þrekraún, er hann lieföi reynt. Kannaöi hann
nú hellinn, og fanu l>ar auöæfi mikil í allskonar gripum og pcníngum, en

*ét þar alt kyrt aö sinni. Á ]>orranum lagöist Ix'mdi veikur, lá hann í

hálían mánuö og dó síöan. Falaöi |>á Ketill jöröina til ábúöar. Var

l )V í lítt svaraö; þókti eiganda ]>íiö hin nicsta fásinna aÖ leigja honum hana,

cn þó bygöi hann hana ekki öörum. Leiö nú aö vori og seldu erfíngjar

^ónda mestan hluta bús á Silfrúnarstööum . og keypti Ketill mikiö af pví,

°g greiddi þegar af hendi veröiö. Hafói hann og ráðið til sín flest þau

"jú, er þar voru. Varð nú og auösókt fyrir hann aö fá jörðina leigöa.

Um vorið bjóst hann til feröar út aö Hafsteinsstööum; hittir hánn fyrst

Pí'estsdóttur, gefur henni bcltiö og spennir því um hana. Ber hann |>;i,

UPP fyrir henni erindi, og kveðst vera kominn ]>ar, til aö biðja hcnnar sér

eiginkonu. Lízt licnni maöutinn fríöur og efnilcgur, og meö því líka,

a^ beltiö kveykti ósjálfráöa ást í brjósti liennar, sagöist hún skyldi gefa

',av til jáyröi sitt, ef faðir sinn vildi þaö samþykkjast. Hóf nú Kctill ppp
bónorö sitt viö prest og baö dóttur hans. Prestur tók ]>ví fálega ,

og

fannst
l>;iö á, að honum þókti Ketill ekki samboöinn dóttur sinni, þftr sem

hann var réttur og sléttur almúgamaöur. En fyrir því, aö Kctill var nú
nkari oröinn, en menn áður hugöu, og maöurinn gjörvilegur, og vel viti
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borinn, þá lét prestur lofcs til Ieiðast, aÖ hún færi til hans fyrir bústýru

um sumariÖ; og var þáð aÖ ráöi gjört.

Fór nú Ketill heim með prestsdóttur og féll vel á meö beim um
sumariÖ. Um haustiÖ kom íaöir hennar, og uröu ]>á |>ær málalyktir, aö

Ketill festi prestsdóttur, og var brúðkaup þeirra um haustiö, og hiö stór-

marinlegasta. Unnust þau vel' og bjuggu á SilfrúnarstöÖum til clli. Varö

Ketill hinn mesti lánsmaöur og stórríkur. þóktust meim ekki vita, aö

nokkur jafnríkur honum heföi á SilMnarstÖðum búiÖ. Enda skorti hann

ekki fé úr helli skessunnar, á meöan hann var að færa bú sitt í lag og

líka fór hann í öllu aö ráöum hennar. Sögu þessa sagöi hann á ofan-

veröum dögum sínum, og hefir hún nú leingi geymzt í manna minni og

hver sagt öörum.

Smalinn á Silfrún«arstöÖum. MaÖur hefur GuÖmundur heitiö ; hann

bjó á Silfrúnarstöðum í SkagafirÖi. Hann var ríkur maður aö gángándi

peníngi, vel metinn og viröur. Hann var kvæntur, en varö þó cigi barna

auöiö. Svo bar til á Silfrunarstö'öum einn jólaaptan , aö smalamaður kom

eigi heim um kvöldiÖ. Beitarhúsin voru enn með fjallinu , á sama stað,

sem þau enriþá standa, og stóð fjármaður yfir fé á daginn, en gekk heim

á kvöldin. Smalamanns varleitaö, og fannst hann hvergi. Næsta vor réö

Guðmundur bóndi til sín smala, er Grímur hét. Hann var sterkur og stór

maður, og þóktist ekki uppnæmur fyrir hverju einu. Bóndi biöur hann

þó að fara varlega, og á aðfángadag jóla biöur hánn hánn aö láta snemma

innféð, og koma heim í björtu; en Grímur kemur eigi um kvöldiö, og var

hans leitað daginn eptir, en fannst eigi; þókti mönnum þetta mjög undar-

legt, og voru um það ýmsar tilgátur. GuÖmundur böndi varð mjög hrygg-

ur af þessum atburöum, og fekk nú ekki framar nokkurn þanri, er vildi

verÖa smali hjá honum. í þá tíð bjó fátæk ekkja á Sjávarborg. Hún átti

margt barna, og var elztur sonur hennar, 14 ára að aldri, er Sigurður het.

þennan dreing falaði Guðmundur bóndi fyrir smala, og bauð móöur hans miklu

fé, ef hún lánaði ser dreinginn. Sigurður hélt hessu máli mjög frain, til

þess, aÖ bæta kjör móður sinnar, en móður hans var þaö mjög í móti s]va])i

;

en svo fór að SigurÖur fór meÖ GuÖmundi bónda; smalaöi hann fénu um
sumarið og gekk ágæta vel. Gaf bóndi honum |)á sáuð og á með lambi,

og þókti dreingnum vænt um. GuÖmundur bóndi elskaöi Sigurö mikið,

og á aðfángadag jóla biður hann Sigurð fara varlega, og koma heim fyrir

dagsetriÖ. SigurÖur stendur yfir fénu um daginn, og rekur heim að húsum

undir kvöldið. þá heyrir hann þúngt fótatak uppi í fjallinu, og sér hann

þar flagðkonu koma heldur ógurlega, og ófrýnilega. „Sæll, Sigurður minn,"

segir flagðkonan, „eg ætla nú að fá þig í pokann minn í kvöld." „Vertu

ekki að l>ví arna,u segir Sigurður, „eg er svo litill og magur, að einginn

feingur er í mér, en cg á hérna sauð og lamb, sem eg skal gefa feér í pottinn."
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Afliendir hann hetini K sauöinn og lambiö, og leggur hún hvorttveggja á

hcröar sér, og leggur upp á fjallið. Sigurður kemur heim um kvöldið, og

fagnar bóndi lionum vel, og spyr hann, hvort hann hafði einskis var orðið.

Siguröur kvað nei við, og sagöi,- aö ekkérfc heföi fyrir sig boriö. Varö nú

bóndi mjög glaður viö aö ]>cssum bágindum létti af. Eptir nýáriö kemur

bóndi aö húsunum og skoöar féð; saknar hánn ]>á sauösins og lambsins, er

Siguröur átti, og spyr hann Sigurð, hvaö valdi. Hann kvaö tóuna hafa

rififi lambið, en sauðinn dottiö ofan í, og kvaöst ekki mundu veröa alls-

kostar heppinn með sauðaeignina. Bóndi gefur honum ]>á eina á og tvo

sauði, og biöur hann að veröa hjá sér cptirleiðis. Siguröur játti því, og

liöur úú af veturinn og sumarið og fram til næstu jóla. Biöur ]>á bóndi

Sigurð fyrir hvern mun fara varlega, og kvaðst elska hann eins og son

sinn. Sigurður sagði, aö ckkert væri aö óttast, og aö hann mætti vera

óhræddur. Á aöfángadagskvöld lætur SigurÖur inn féö, og kemur þá flagð-

konan til hans og segir, aÖ nú skuli ekki leingur dragast að fá hánn í

soðið. Sigurður sagöi: „cg er til, ef þú vilt, en þú sérö, aö í mér er

ckki niöurlag á við cinn sauð, en nú skal cg gcfa þér til jólanna 2 sauöi

Og 2 geldínga; ertu ekki ánægÖ meö þaft?" „Láttu sjá,
u kvaö flagökonan;

koin þá Sigurður fram mcð féö, og kr&kti flagökonnn þeim saman á horn-

nnum, og gekk á burt upp í hlíöina. Siguröur kom heim um kvöldiö, og

kvaöst ekki hafa orðið var viö neitt. Bónda ]>ótti svo vænt um Sigurö,

íiö hann gaf honum um sumarið 4 sauði, og réöst Sigurður enn l>á til Iians.

Næsta jólaaptan lætur Sigurður féö inn, og kemur flagökonan enn }>á og

vill taka hariri; býöur hann henni þá 4 sauöi, sem hann átti, en hún þág

Þá, og krækir þeirn upp á bak sér, þrífur síöan til Siguröar, og lieldur á

lioimni undir liendinni; tók hún síöan á rás upp í fjalliö, ogaöhelli cinum

uppi í eggjunum; þar leggur hún niöur byröina, og býðurSigurði aö skera

sauöina, og raka svo gærurnar. þégar Siguröur var búinn aö ]>ví, spyr

hann, hvað hann eigi nú að starfa, fær hún honum þá exi, og biður hann
<iÖ hrpa svo vel, aö bíti, því hún ætli að höggva hann mcö henni.

Siguröur gjörir þa6, og fær henni svo öxina; hún skipar ]>á Sigurði að taka

af hálsinum á sér; gjörir hann ]>aö, og bregöuv honum eigi; lagöi þá

tröllkonan frá sér öxina, og kvaðst ckki hafa í hyggju, aö lííláta hanni

í>pú munt lánglífur veröa,u kvaö hún, „og mikill gæi'umaöur, og l>ví liefi

eg hagað ]>ví svo, að ]>ú yrðir smali á Silfrúnarstööum, svo eg næöi fandi

Þíriumí Og vil eg nú scgja þér þaiin veg, sem ]>ú skalt gánga til gæfu

piílnar. í vor skaltu fara frá bónda, og flytja aö Ási í Hjaltaðal; |>ar býr

smiður góöur, og skaltri læra lijá honum smíöar; en þegar ]>ú ert fullnuma,

skaltu gjöra þér ferö meö varníng og glíngur aö Miklabæ in Oslandshlíö.

Ptó eru 3 dætur, er profasturinn ;i, og er hin ýngsta læirra, er Margrét
heitir, beztur kvennkostur á íslandi. BHnar cldri systurnar cru gefnar
fyrir glíngur og stáss, og munu þœr girnast ]>að, er Margrét mun eigi
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vilja eiga. þ>á skaltu biðja hana, þegar þú ferö, að fylgja þér til dyra,

og þegar þar kemur, skaltu biöja hana að fylgja þér ávallarfót; mun hún

gjöra það, og skaltu þá gefa henni þessa 3 gripi, er eg nú fæ þér, kiút,

belti og hríng, og muntu þá fá ást liennar. En þegar þig dreymir mig,

skaltu vitja híngaö aptur í heliír minn, og mun eg þá látin; skaltu þá
verpa haug aö mér aö fornum siö, og taka það, sem fémætt er í hellí

mínum." Skildu þau Sigurður að svo mæltu, og hélt Sigurður þá heim.

Var }>á bóndi orðinn mjög hryggur af burtveru hans, og tók honum fegins

huga, og spuröi hvort hann lieföi nú ekki orðið var við neitt. Neitaði

Sigurður því
,
og kvaðst ábyrgjast skyldi , að eingan smala hans mundi

framar saka. Um vorið réðist Siguröur þaðan og aö Ási í Hjaltadal, og

tók til smíðanna, og gekk honum það mjög greiölega, svo aö hann varö

fullnuma eptir 2 ára tíma. Hann hélt stöðugri við Guðmund bónda, og

kom þar opt. Eitt sinn gjörir hann sér ferð í Hofsós verzlunarstað
,
og

kaupiií þár glíngur og fáséna hluti, og heldur meö það að Miklabæ; lætur

hann þar varníng falan og fallega klúta. þegar þær eldri systur hcyra

þetta, biðja þær hann aö láta eingan sjá nema sig, og lofa sér að velja úr.

Sigurður liét þvf og sýnir þeim varnínginn; keyptu þær margt af honum,

en Margrét leit á, og vildi ekki af hafa. Jpegar Sigurður kveöur, biður

hann Márgrétí að fylgja sér til dyra, hún gjörir svo, en þegar þar kemur,

biður hann hana aö fylgja sér á vallarfótinn, en hún kvaöst eigi vita, hvaö

slíkt ætti aö þýða, að hann ókendur maður beiddist þessa af sér, sem

mætti virðast ósvinna. Siguröur biöur hana því betur, og varð þa{5 af, aö

hún fór meö lionum. Gefur Sigurður henni þá gripina; og biður hana vel

að njóta, og dregur lirínginn á hönd henni. „Feiginn vildi eg ekki hafa

þáð gripi i>ína,
u sagði Margrét, ,,ogþað finn eg áð sú nattúra fylgir þeim,

aö eg ekki get skilað þeim aptur, og veröur þaö svo að vera.
u Skiljaþau

að svo búnu og heldur Sigurður heim áð Asi.

Margréti profastsdóttur brá svo viö gripina, aö henni fannst, aö hún

eingann mann gæti átt eöa elskaö annan cn Sigurð og þókti, sem hún

eigi gæti án lians lifað, og urðu svo mjög brögö að |>essu, aö hún sagöi

föður sínum frá; hann leitaöist mcö öllu móti viö, aðfáhanaofan af slíkri

fásinnu, og kvað slíkt aldrei múndu veröa aö sér lifandi. Setti þá Margréti

hljóöa, og neytti þá hvorki svefns né matar; sá |»á faðir hennar, aö svo

búiö mátti ekki bíöa, og tók sér ferö á hendurað Asi í Hjaltadal og ræður

Sigurö til sín til smíöa. Dvaldist SigurÖur þar um hríö, og kom svo

innan skamms á með Margréti og honum, að þaú hétu hvort ööru ævinnum

trygöum, og var með samþykki föður liennar. Litlu síöar dreymdi Sigurð

fiagökonuna, og þóktis't hann þá vita, aö hún mundi vera dauð. Biöur

hann þá prófast að ríöa með sér upp að Siifrastööum , ög gista þar hjá

Guðmundi bónda. En |>á Guðmundur bóridi heyrði> aö Siguröur væri trú-

lofaður prófastsclóttur, sagðist hann vilja gjöra það uppskátt, sem sér hefði
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lcingi búið í huga, og það var að arfleiða Sigurð að öllum fjármunum

sínum, og bauð hann honum að taka við búi sínu og ölluni tjánnunum á

næsta vori. Sigurður þakkaði bónda einkar vel, og prófastur varð glaður

við, er hann sá dóttur sína komast að svo góðum efnuin.

Daginn eptir bauð Sigurður prófasti og Guömundi bónda, að gánga

með sér upp í fjallið; kemur hann t>á að hellismunna einum upp undir

fjallseggjum og kvað þeir skyldu óhræddir inn gánga. Sáu þéír þar þá

flagðkonuna liggja dauða á gólfinu og var fremur ófrýnileg. Sagöi Sigurður

heim þá upp alla söguna, og bað þá hjálpa sér aö koma flagðinu fyrir.

Urðuðu þeir hana í grjótinu fyrir framan hellismunnaön og geingu síöan

innar í hellinn, og fúndíi þar allskonar muni fnllklyíja á 10 hesta, sem

Sigurður flutti heim aö Silfrastöðuih. Hann var jafnan mikils nietinn og

hinn mesti lánsmaður til dauðadags. Á veginum upp með Norðurá er mælt

að bæði megi sjá hellismunnann og grjótdysið fyrir neðan.

Jón og trollskcssan. (Bptít sögn bóndamanns austau úr Biskupstúugum.)

Einu sinni var bóndi fyrir norðan, sem hafði þánn siö að róa á haustin

og veturnar suður í Vestinannacyum. Bóndi átti son upp kominn
,
þegar

hér var komið sögunni. Pilturinn hét Jón, og var hinn efnilegasti maður.

Einu sinni lét bóndi Jón fara meö sér til að róa í eyunum. Fóru l>oir

sem leiðir lágu, og segir ekki af ferðum þeirra, né útróðri. En haustið

eptir lætur bóndi Jón einsamlan fara suöur í verið; því sjálfur var hatin

l>á aldraður orðinn, og treysti sér ekki til að róa framar. En áður Jón

lagði á stað heiman aö, biöur faöir hans hann, að mitíia sig um aö á ekki

UUdir hömrum nokkrum, sem séu í hlíð |>eirri hinni laungu, sem vegurinn

liggi undir. LagÖi hánn mjög ríkt á um þetta viö liann, svo Jón lofaði

aö á þar ekki, hvað sem á geingi, eða livernig sem veður yrði. Síðan fer

Jón ; hann hafði 2 hesta undir reiöíngi, og hinn hriðja til reiðar. Átti

hann aö koma ]>eim fyrir um veturinn í Landeyunuin, eins og faðir lians

' l afði veriö vanur að gjöra. Segir nú ekki af ferðuin Jóns, nema honum

geingur vel. Keniur liann undir fjallshlíðina , sem til stóð, og fer im^

öenni leingi. þá var áliðið dag. Ætlaði Jón að keppást við að komast

ft'am hjá hlíöinni, eins og faðir hans hafði bfeðið hann um. En í þ'ví hann

ketnur í nánd við klcttana, sem faöir hans hafði talað um, gjörii? á liann

Qarskalegt óveöur, meö stormi og regni. Er hann ]>á koininn að háum
l^ettum. Sér liann ]>ar hinn allrafal]cga.sta áfángastað í brekku undir

^lettunum. Er þar &r&s nóg og skjól. Jón fer þá að hugsa sig um,
hvað gjöra skuli. Lízt honum hér vel á, og sMlur ckki f, hvað 8lð l>ví

geti verið að á þar. Og svo fer, að hann ræður það af. Sprettir hann

hestunum og heptir pá. Sér hahn nú hcllisop uppi í klettunuin, skamt
frá sér. Ber hann ]>ángað dót sitt alt, og lætur ]>að öðrtí megiti út undir
1 hellinn, skamt innar frá dyrunum

;
býr síðan uni sig i farángrinuin, og
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fer aö borða. Dimt var í hellinum. En þegar Jón var farinn að borða,

heyrir hann eitthvcrt ýlfur innar lángt í hellinum. Honum varð hálf hverft

við það, en herðir þj5 upp hugann. Tekur hann stóreflis fisk af nesti sínu,

rífur af honum alt roðið í einu lagi, drepur síöan smjöri vel þykt á allan

fiskinn, og leggur roöið ofan yfir ]>að. Að því búnu kastar hann fiskinum

af hendi, svo lángt sem hann gat innar eptir hellinum
,
og segir, að þeir

skuli vara sig, sem fyrir séu, á því, sem hann sendi, en þeir megi hirða

t>aö og eiga, ef ]>eir vilji. Heyrir nú Jón bráöum, aö ýlfriÖ þagnar, en

einhver fer að rífa fiskinn.

þegar Jón haföi matazt, leggst hann fyrir, og ætlar nú að fara

að sofa. Heyrir hann l>á úti fyrir hellinum að skrjáfar í grjótinu, og

aö einhver kemur heldur enn ekki þúngstígur að hellismunnanum. Sér

hann brátt að það er skessa ein, stór og mikil, og er sem hún glói öll

utan í myrkrinu. þófcti Jóni nóg um sjón þessa. En í ]>ví skessan kemur

inn í hellisdyrnar, segir hún: „Mannaþefur í helli mínum." Síöan skálmar

hún innar eptir hellintim, og fleygir niður byrði sinni á gólfið. Varð l>á

dýnkur mikill svo hellirinn nötraöi viö. þá heyrir Jón, aö kerlíng fer aö

tala við einhvern innarfrá, Heyrir hann þá, að hún segir: „Betur gjört,

en ekki, og er ílt, ef ]>aö skal ólaunað." Sér hann þá, hvar skessan

kemur fram með Ijós í hcndinni. Hún heilsar Jóni með nafni, l>akkar

lionum fyrir börnin sín, og biöur hann að koma með sér inn í hellinn.

það þiggur hann, en kerlíng krækti Jitlu fíngnmuni undir silana á böggum

hans, og heldur svo á þeim meö sér. þegar inn eptir kemur, sér Jón

l>ar 2 rúm, og eru tvö börn í öðru; l>aö voru börn skessunnar, sem hann

haföi áður heyrt til, og sem etiö höföu fiskinn. En á gólfinu lá silúngs-

hrúga, sem kerlíng hafði veitt um kvöldið, og borið heim á bakinu, og af

]>ví sýndist hún öll glóandi utan í myrkrinu. Kerlíng spyr nú Jón, hvort

hann vilji heldur sofa í sínu rúmi, eða í rúminu barnanna sinna. Hann

vildi heldur sofa í rúminu barnanna. Tekur þá skessan börnin, og býr

um J>au á gólfinu, en lætur öll ný föt í rúmið, og býr um liann vel. Fer

þá Jón að sofa, og vaknar viö ]>að, að kerlíng kemtir meö hcitan silúng

handa honum að boröa. Hann ]>iggur silúnginn , en á mcöan hann er

aö boröa, var kcrlíng alt af aö tala við hann, og var hin glaöasta. Hún

spyr hann, hvar hann ætli aö róa. Hann segir henni ]>aö. Hún spyr,

hvort liann sé ráöinn hjá nokkrum. Jón scgir ]>aö ckki vcra. Scgir l>á

kerlíng honum, aö nú séu allir búnir aö fullráða hjá sér í eyununi, svo

einginn geti þar bætt á sig manni, og hann muni livergi fá inni , nema

hjá einum uppgefnum karli, sem nú fái aldrci oröiö bein úr sjó, og ekki

hafi nema hálfónýtan bát, og ónýta sfcráka á; )>ví hann fái eingan almenni-

legan mann orðið. „Ræö eg ]>ér til,
u segir hún, ,,aö fala skiprúm hfi

karli pessiim, og mun liann tcljast undan að taka þig, en ]»ú skalt ekki

hætta fyrr en liann gjörir |»aö. Eg get nú ekki borgað béz? fyrir börnin
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mín, seni skyldi," segir skessan, „en þó eru hér tveir aunglar, sein eg

aetla aö gefa þér. Skaltu sjálfur haí'a annan, en karlinn skal hafa hinn.

þið skuluö œfinlega renna tveir einir; því eg vona aö aunglarnir reynist

heldur fisknir. þiö skuluö alténd róa seinastir af öllum, og sjá um aö

koma œfinlega fyrstir að á kvöldin. Aldrei skuluö þið róa leingra, en aö

kletti beim, sem er rétt fyrir utan vörina. þegar þú kemur nú í

Landeyasand, þá veröa seinustu eyaskipin feröbúin. þú skalt íá þér far

ttieö þeim út í eyarnar, og binda hestana þina á strcing í fjörunni, og

biöja eingan fyrir þá, né skipta þér af þeim framar. Eg skal reyna, aö

sjá eitthvaö fyrir þeim í vetur. En ef svo ólíklega fer, aö þú fiskar bæri-

lega í vetur, þá þækti mér vænt um, að eg mætti láta hest frá mér fylgja

hestunum þínum undir fisk; því mér þykir svo gott aö smakka haröæti."

Jón leyföi lienni þetta, og lofaöi, aö fara í öllu að ráöum kerlíngar.

Um morguninn í bítiö leggur Jón á staö úr hellinum, og skilja þau

kerlíng meö blíöu. Segir ekki af feröum Jóns fyrr en hann kemur í

Landeyasand. Liggja þar þá seinustu eyaskipin feröbúin til útferöar.

Sprettir þá Jón af hestum sínum í snatri, og bindur þá á streing í sand-

inum, án þess aö biöja nokkurn mann gott fyrir þá. Gjöröu nú hinir

allramesta háö aö Jóni fyrir þetta, og sögöu, aö þcir myndu þó veröa í

bærilegu standi í vertíöarlokin, klárarnir þeir arna. Jón skipti sér ekkert

af gabbi þeirra, heldur lét eins og hann heyrði það ekki. Fór hann svo

meö þeim út í eyarnar. þégar þar kom , fer hann aö fala sér skiprúm,

en fékk þaö hvergi; því allstaöar var fullásett fyrir. Loksins kemur hann
til karlsins, sem kerlíngin haföi vísaö honum á. Hann biöur hann aö taka

sig. Karl tekur því seinlega, og segist ekki vilja gjöra svo efnilegum

toanni slíkan skaöa. „Eg fæ aldrei bein úr sjó orðið,
u

segir karlinn, „og

hefi ekki nema ónýta stráka á ónýtu bátkrói. Eg get ekki róið nema í

bezta og blíðasta veöri,
u segir hann, „og er þaö ekki líflegt fyrir efnilegan

ttiann, aö binda sig við ónytjúngsskapinn í mér." Jón segir, að það verði

&ð vera sinn skaöi, og þángaö til er hann aö sarga við karlinn, að hann
tekur hann. Elytur Jón sig nú til hans, og þókti mönnum honum ekki

hafa vel tekizt aö ráöa sig, og gjörðu mjög gis að honum.

Nú kom vertíðin. Einn morgun vakna þeir Jón viö i>að, að allir eru

rónir í eyunum, og er þá blíðasta og bezta veöur og blæalogn um alt.

segir karlinn: „Ekki veit eg, hvort eg á að iara að reyna að fara á
flot, cins og aðrir. Eg held það komi ekki mikiö út af ]>ví.

u Jón segir,

að óhætt sé aö reyna þaö. Síöan skinnklæöast þeir, og fara frá landi.

þegar þeir eru að eins komnir út úr vörinni, þykist Jón þekkja klettinn,

Sem skessan hafði talaö um. Hann spyr þá karlinn , hvort það sé ekki
ráð að leita hér, Karlinn varð hissa, og sagöi, að þaö næöi eingri átt.

Jón biöur hann aö leyfa sér að renna hér einu sinni til gamans. Karl

^tur það þá svo vera. En óðar en Jón hafði rent færinn, dró hann fisk.
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Fékk hann þá karlinum hinn aungulinn, tröllkonunaut. Er þar nú fljótt

af aö segja, aö þeir þríhlóöu þarna um daginn, og höföu þá feingið 60 til

hlutar af allravænsta fiski. lléru síöan í land laungu á undan öllum, og

voru lángt komnir aö gjöra aö, þegar hinir komu. Uröu nú allir hissa á

hlutnum karlsins. Spuröu þeir hann, hvar hann heföi fiskaö svona, og

sagöi hann þeim, eins og var. Daginn eptir réru eyamenn snemma, og

leituöu viö klettinn, en uröu l>ar ekki lífs varir. Fóru þeir þá leiö sína,

og þá reru þeir Jón. Fór alt á sömu leiö fyrir þeim, eins og daginn

áöur. þarf ekki. að oröleingja þaö, að þeir Jón reru alt af aö klettinum

um veturinn, og fcingu tólf hundruö til hlutar. Voru þeir lángmestir allra

í eyunum. Dagimi fyrir lokadaginn reru þeir Jón seinast. En |>á bar

svo viö, aö einu sinni þegar þeir dróu upp færin, voru báöir aunglarnir

horfnir, og sáu feeir ekki betur, en að þeir heföu veriö leystir af. Eeirigust

þeir þá ekki um þaö, og héldu aö landi.

Nú er aö segja frá |>ví, aö Jón fer meö skreið sína í land, og fær

flutníng á sama skipi, og hann fór á út um haustið. Voru þá skipverjar

að hæðast að því á leiöinni, hvað hestarnir hans mundu veröa vel aldir;

þeir mundu geta haldið á skreiöinni hans norður. l>egar að landi kom,

sáu þeir hesta Jóns; stóðu þeir í sandinum, bundnir á streing, öldúngis

eins og l>egar Jón skildi við þá. Var nú fiestuin forvitni á, aö skoða klárana.

En þeim brá heldur en ekki í briin; því hestarnir voru sílspikaðir, eins

og þeir hefðu veriö aldir um veturinn. En auk hesta Jóns var þar einn

hestur meö reiöíngi, brúnn á lit, allramesti stólpagripur. Lagsnienn Jóns

urðu nú hálfhræddir viö hann ; J>ví þeir töldu víst, að hann væri allramesti

galdramaöur, !>ar sem hann hafði fiskaö svo vel, og hestarnir hans voru

svona vel til fara, en einginn vissi til, að neinn liefði hirt þá. Jón bindur

nú skreiö á hestana, og lagöi eins mikiö á þann brúna einan, og báöa sína.

Að því búnu fer hann leiö sína einsamall noröur. Segir ekki af feröum

hans, fyrr en hann kemur í hellinn til skessunnar. Fagnaöi híin honum

vel, og dvaldi hann þar hjá henni nokkrar nætur. Gaf hann henni baggana

af brúna klárnum. Spjölluöu þau nú margt saman. Sagöi hún honum, að

um veturinn heföi börnin sín dáið, og heföi hún dysjað þau undir ham-

rinum hjá karlinum sínum, seni hún hafði áður mist, og dysjað þar í urðinni.

Hún sagðist og hafa leyst af hjá |>eim aunglána í seinasta róörinum, uin

leið og hún liefði koinið með hestana í sandinn. Spurði kerlíng, hvort Jón

hefði frétt nokkuð heinian að frá sér, en hann sagði l>að ekki vera. Hún
sagðist þá geta frætt hann um þaö, að faðir hans heföi dáið um veturinn,

og þar eð hann væri einbirni, ætti hann nú að taka við búinu eptir hann.

Mundi hann setjast í búiö, og eignast konu um sumariö, og veröa hinn

mesti gæfumaöur. Sagöist hún nú að lyktum ætla aö biðja hann einnar

bamar. Jón spuröi livaö það vaíri, |>á segi^ kerlíng: „Eg á nú ekki lángt

eptir, og ætla eg aö biðja þig að koma híngaö þaö allra tijótasta, ef l>ig
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dreymir mig; þvf eg ætla aö biðja [>ig að dysja mig hjá karlinum míiium

og börnunum okkar*" Síöan sýndi hún lionum, hvar þau væru dysjuð. þar

eptir lauk hím upp aíhelli einum, og voru þar inni tvær kistur stórar fullar

meö allskonar gull og gersemar. Sagöi hún, að kistur þessar ætti hann

aö eiga eptir sig, og brúna klárinn meö. Sagöist liún skyldi verða búin

aö biuda kisturnár, og setja þær út áöur hún dæi, og hlaða undir kist-

urnar, svo hann þyrfti ekki annað, en teyma hestinn á inilli þeirrai og

krækja silunum upp á klakkana. Á þann brúna mundi hún og verða búin

aö leggja. En hann mundi bera kisturnar, og ekki mundi hann þurfa aö

gjöra að á honum norður. Síðan skildu |>au, Jón og skessan, meö kærleikum.

Segir ekki af ferö Jóns, en vel gekk honum norður. Var þar eins á statt,

og kérlíng haföi sagt, og alt fór á þá leið, sem hún haföi talaö. Settist

Jón í búið eptir fðður sinn, og tók j»ar við öllum arfi. Snemma um sum-

arið kvæntist hann bóndadóttur einni þar í sveitinni.

Leiö svo fram á eingjaslátt, að ekki bar neitt til tíöinda. Eina nótt

dreymir Jón þá skessuna. Minnist hann þá bænar hennar, og rís upp

þégar. Var þá myrkt af nótt, og allramesta stórviöri og rigníng úti. Jón

biður vinnumann sinn aö bregða íijótt við, og ná reiðhestum sínum tveimur.

Vinnumaðurinn gjörir |>aö. Býst Jón í snatri. Kona hans spurði, hvað

hann ætlaöi að fara svona sviplega burtu um nótt og í slíku illviðri. Hann
vildi ekkert um það segja, en baö hana aö undrast ekki um sig, i»ó hann

yröi nokkra daga í burtu. Síðan fer Jón, og ríður, sem hann má. Gekk
honum vel, og kemur aö hellinum. Er þá skessan úti, og getur að eins

talað nokkur orð við Jón. Beið hann þar, á meöan hún dó, og dysjaði

hana síðan, þar sem hún hafði til tekiö. Síðan tók hann brúna klárinn,

og var hann með reiðíngi. Kisturnar stóðu úti, og voru lyklarnir í. Teymdi
Jón þá hestinn milli þeirra, og smeygði silunum á klakkana. Síöan fór

hann á staö meö alt saman. Gckk honum vel norður. Settist Jón nú aö

búi sínu, og var |»á stórríkur orðinn. Bjó hann leingi og vel á föðurleifö

sinni; varö hann hinn mesti lánsmaður, og vel metinn af ölluni. Og ekki

kann eg þessa sögu leingri.

d) l^ess er áður getið, aö nátttröll seu ein tegund trölla, og héldu

l
jau ^ig optast í tilteknum fjöllum, sem við þau evu kend síöan, annaöhvort

af því, aö tröllin hafa búið í þeim, eöa liggja þar grafinn, eöa þau hafa

dagaö þar uppi, og orðið svo aö steini, sem síðan heitir karl eða kerlíng.

Nærri slíkum nátttröllum liggur hugmyndin um svo marga hina fyrsta

landnámsmenn hér, bæði þá, sem sögurnar segja af, aö „hafi dáið í fjöllin,"

og aðra, t. d. Bárð í Snæfellsjökli, Ármann í Ármannsfelli, og enn fleiri, þó

^kki sé meö berum orðum sagt, aö þeir hafi allir veriö tröll, og því þykir

i éttast aö geta nokkurra þeirra hér þegar búið er að segja fyrst frá hinum

íneinsömu, og síöan hinum meinlausu nátttröllum, því íiestir slíkir fornmenn,

er i íjöll hafa hvorfiö, haía þótt góöar landvættir.



Af tröllkonu þeirri, sem átti heima í Helgafellssveit, eða fjöllunum

þar í kríng, fyrst í Helgafelli, en síöan, þegar kirkja var þar reíst, í

Kerlíngarfjalli, fara ýmsar sögur, og skal her getið þriggja. Hvítabjarnarey

er ein af feeim eyuin, sem liggja undir Stykkishólm á Breiöafirði. Hún
dregur nafn af því, að tar kom hvítabjörn á land, og lagöist í bás einn

sunnan á eynni, sein er luktur háum hamrabjörgum alt í kríng. Tröllkona

var t»ar ein á landi upp, og segja menn, aö hún hafi átt heimkynni í

Helgafelli, og heföi það i>á átt aö vera áöur, en kristni var lögtekin her

á landi, og kirkja reist á Helgafelli, |>ví tröll firtust kristni og kirkjur.

Tröllkonan varö fcess vör, aö björninn var kominn f bás þann í eynni sem

fyr er nefndur, og fór því ofan á þíngvallaborg, sem er gegnt eynni á

landi, og kastaöi l?aðan bjargi miklu, er hún ætlaöi aö bángsa skyldi aö bana

veröa. En svo viídi til að steinninn kom ofar, en hún ætlaöi, og lenti í

bjargsbrúnunuin fyrir ofan básinn, og beggja vegna viö hann, og liggur hanu

i>ar enn í dag yfir feveran básinn; en björriin varö ómeiddur. — Qnnur

sögn er ]>að vestra, aö kerlíngin, sem átti heima í Kerlíngarfjalli, hafi oröiö

þess vísari, að maður einn var róinn til fiskjar út á Hrappseyarsund,

milli Hrappseyar og Stykkishólms. Tröllkonunni var eitthvað í nöp við

hann, sem ekki er um getiö, hvaö veriö haft, og kastar því bjargi miklu

að manninum, þar sem hann situr á bátnum, en sá steinn, segja menn

hafi átt aö lenda í Hvítabjarnarey
,

og sjái þar enn klettin; en kerlíng

misti mannsinns. — Nálægt Nesvogi hjá Stykkishólmi eru 3 litlir hólár,

sem sagt er, aö tröllkerlíngin af Kerlíngarskaröi í Kerlíngarfjalli hafi

kastaö tángað, og ætlaði hún að brjóta með l>eim kirkjuna á Helgafelli.
1

Nátttröllin hjá Illíöarcnda. Hjá Hliðarenda í Bárðardal eru kjettar

nokkrir, sem sagt er að seu nátttröll, og að táu hafi dagað J»ar uppi, er

t>au voru aö ná ser mönnum til átu.

Likný í l*jórsárdal. í þjórsárdal fyrir ofan Stóranúp er klettur einn,

sem Likný heitir
; það var tröllkona, sem leitaöist viö aö verja mönnum um-

ferðir um dalinn, með því að hlaöa grjótgarð yfir um |>veran dalinn, en hvað

henni gekk til þess, vita menn ekki. Tröllkonan var ofleingi að |>ví starfi,

svo hana dagaði uppi, og á mynd hennar að vera á klettinum Likný. 2

Nátt-trölliÖ. (Eptír sögn gamallar konu úr Rángárjíngi.) þaö var á einum

stað, aö sá, sem gæta átti bæarins á jólanóttina, meöan hitt íölkið var viÖ

aptansaung, fannst annaðhvort dauður að morgni, eöa æðisgeinginn. þókti

heimamönnum ]>ctta ílt, og vildu fáir verða til að vera heima á jólanóttina,

Einu sinni býöst stúlka ein til, að gæta bæarins. Uröu hinir því fegnir,

1. Sjá cnn um Kerlínguna á Kerlíngarskaröi „Norburfara. Kh., 1848." 2o—20. bls.

;

sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 51. h]3*

2. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss, 51. bls., en naínib rðtti sera Skúli öíslason.
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og fóru burtu. Stúlkan sat á palli í baöstofu, og kvað við barn, sem liún

sat undir. Dm nóttina er komiö á gluggann, og sagt:

„Fögur þykir mér hönd þíB?

snör niín, en snarpa, og dilUdó."

þá segir hún:

„Hún hefir aldrei saur sópaö,

ári minn, Kári, og korriró."

þá er sagt á glugganuín

:

„Fagurt þykir mer auga þitt,

snör mín, en snarpa, og dillidó;"

þá segir hún:

„Aldrei liefir það ílt séö,

ári uiinn, Kári, og korriró.'
1

þá er sagt á glugganum:

„Fagur þykir mer fótur Þinn,

snör mín, en snarpa, og dillidó.
u

þá segir hún:

„AMrei hefir hann saur troöiö,

ári minn, Kári, og körriró*"

þá er sagt á glugganuin:

„Dagur er í austri,

„snör mín, en snarpa, og dillidó."

þá segir hún:

„Stattu og vertu aö steini,

en eingum i»ó aö meini,

ári minn, Kári, og korriró."

Hvarf þá vætturin af glugganum. En um morguninn, þegar fólkiö kom
heim, var kominn steinn mikill í bæársundið, og stóö hann þar æ síöan.

Sagöi þá stúlkan frá því, sem hún haföi heyrt (en ekkert sá hún
; því hún

leit aldrei við), og haföi paö veriö nátttröll, sem á gluggann kom.

Karl og kcrlíng. (Bptir frásögn Vigfúsar Gíslasonar.) Tvö tröll framan

úr Breiöaijaröardölum tóku sig til eina .nótt og brugöu sér vestur yfir

Breiöaíjörö, vestur í Flateyaiiönd. Sóktu þau þángað ey eina, sem þau

ætluöu aö gefa Snóksdalskirkju og fara meö Hana meÖ sér suöur í Snóks-

dalspolla; þeir eru fyrir noröan mynniö á Höröudal í Breiðafjaröardölum,

Við Hvammsfjörð. Karlinngekk á undan, og teymdi eyna, en kerlíngin rak

á eptir. Nú segir ekki af feröum þeirra, fyrr en þau voru komin méö
eyna suöur yfir Breiöaíjörö, og inn á Hvammsfjörö. En þegar þau voru

komin meö hana framundan Staöarfelli, dagaöi tröllin uppi, svo eyan varö

kyr í Staöarfellslöndum, og er hún þar enn í dag, og heitir Lambey. Karl

°g kerlíng uröu viö það bæöi aö steindrángum , karlinn fyrir inuan eyna,

I. 14
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þvf hann var á undan, og er biliö svo lítiö milli hans og eyarinnar , aö

þar má stíga á milli; karlinn ér sjálfur hár og-mjór steindrángi. Kerlíngin

varö aö steindránga fyrir utan eyna, og er hún leingra frá eynni, enkarlinn;

liún er og nokkru lægri, en hann, en góöum mun gildari. Drángar þessir

heita enn Karl og Kerlíng.

Upptök Drangcyar. (Eptir sögn Skagfirbínga og HúnvetníngaO A fyrri

dögum áttu nátttröll tvö heima í Hegranesi; var ]>aö karl og kerlíng;

ekki fóru miklar sögur af þeim, fyrr en þeggi gjöröist. J»aö bar til eitt

sinn, aö kýr þeirra varö yxna; en livort sem þaö hefir veriö af i>ví, aö

þau áttu eigi öðrum á að skipa, eöa af hinu , aö þau trúðu sjálfuin ser

bezt, fóru þau og leiddu sjálf kúna, svo aö hún skyldi ékki missa tíma.

Karjinn teymdi hana, en kerlíng rak á eptir, sem venja er til. Heldu

þau svo meö kúna út Hegranes og út á Skagafjörö góöan kipp. þegar

þau áttu enn eptir býsna spotta, til ]>ess aö hálfna fjöröinn, sáu þau, aö

dagur Ijómaöi austan megin ijaröarins í fjallasköröuni ogyfir fjallabrúnum.

En með því ]>aö er bráöur bani nátttrölla, ef þau dagar uppi, varö þeim

dagsbirtan aö fjörlesti , svo ]>au uröu sitt aö hvorum steindránga
,

og eru

þaö nú drángar þeir , sem standa annar fyrir utan Drángey
,

og er þaö

karlinn, en hinn fyrir innan eyna, og cr það lcei'língin; draga drángar

þessir af því nafn, og heita enn í dag Karl og Kerlíng; en úr kúnni varö

eyan sjálf, og þótt þess se ekki gctiö, aö kýrin hafi verið búin aö taka

viö fángi í för karls og kerlíngar, hefir hún ]>ó einatt oröið Skagfiröíngum

arösöm vorhæra, sem fyrr er sagt 1 ]>aö er eldgamall siöur sem enn lielzt

viö, aö allir þeir, sem til Drángeyar fara í fyrsta sinni á vorin, heilsi

henni og alt Kerlíngu og Karli. Byrjar formaðurinn |>aö fyrstur á hverju

skipi og segir: „Heil og sæl (eöa happasæl)
,
Drángey mín, og allir þínir

fylgjarar; heil og sæl (eöa happasæl), Kerlíng niín, og allir þínir fylgjarar;

lieill og sæll (eöa happasæll), Karl minn, og allir ]>ínir fylgjarar. u Síöau

hefir hver háseti á skipinu, og eins þeir, sem yfirskips eru , allan hinn

sama formála. 2 þó það megi vel vera, aö þetta sé nú gjört meir af

gamni en alvöru, þykir þó mega gánga aö ]>ví vísu, aö slíkt seu leifar af

hinni fornu trú á landvætti Drángeyar, og siöur ]>essi liaíi haldizt frá

aldaööli, eöa ]>á aö minnsta kosti frá |>ví, er ]>ar uröu slysfarirnar miklu,

sem fyrr er getiö, áöur cn Guömundur l)iskup vígöi eyna.

Vesiniíimiaeyar. Sú ^(")gn er og til um Vcstmannaeyar , aö tröll

hafi átt aö kasta |>eim út á sjó, þángaö sein þær eru, og þaö alt sunnan

af Hellisheiöi ; en ókunnugt er mönnum um önnur atvik aö því.
3

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Vo]kss. 52. bls.

2. Frá jiessu hefir sagt húsfrú Olína, kona SigurÖar guUsmiös Vigfússonar í Rcykjavík.

3. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 51.
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Hlþurka. Á skarðimi miðja vegu milli Skarðs og Búöardals, er dys

°g varöa er beitir Illþurka, og er t>ar dysjuð norn eör heiöiu voud kona,

sem hataöi söng og megsu
,

og er tví dysjuð mitt á milli kirknauua í

Skarði og Bfyðardal, þar sem ekki heyrist klukknahljóð frá hvðrugri kirkj-

unni. Hver maör sem í íyrsta siuni ríðr fram hjá Illburku á aö kasta

steini í dys h.ennar. (Eptir sögn Guðbrandar Vigfússonar.)

»

Karl og Kerlíng í Hítardal. I Bæarfellinu í Hítardal eru klettar

tveir, sem nefndir eru Karl ogKerlíng, og skamt þaðan heitir Tröllabekkur;

þar áttu þau bæði að hafa setið. En á leiðinni yfir í fjallið, sem þar er

Wdspœnis á ínóti, er sagt að þau Karl og Kerlíngu hafi dagað uppi.
1 —

Eggert Olaísson getur l>ess og, með Dr. Maurer, í ferðabók sinni (258—259.

bls.), að í kirkjuveggjunum í Hítardal sé höggvið grjót, og á tveimur horn-

steinunum að korbaki séu tvær andlitsmyndir höggnar, önnur með hökuskegg,

en hm skegglaus. Onnur myndin er sagt að sé mynd Bárðar Snæfellsáss,

en hin Hftar tröllkonu, sem dalurinn er kendur við. Ofar í Hítardal heitir

Hítargröf, og er þaö forn frásögn, 2
að Hít haíi búið í Hundahelli, sem enn

er til bar í dalnum. Fleiri sögur segist Dr. Maurer ekki hafa feingið um Hít.
3

J*uríÖur sundalyllir. Hólsá kemur upp í Túngudal í Bolúngarvík,

^ennur skammt, og kemur til sjáfar í miðri víkinni. Efst í víkinni norðan-

við ána er Túnga, vel húsaður bær, sumir segja þjóðólfstúnga.

þuríöur sundafyllir átti bróður þann er þjóöólfur liét. Hami bað þuríði

líl sér land í Bolúngarvík, en hún leyfói lionum svo mikið land sem hann

gæti girt fyrir á dag. Hann fer til og leggur garð frá Stiga, og vildi girða

tyrir Hlíðárdal og Túngndal, en komst ekki lengra en á miðjan Túngudal

Úiti daginn, og sjást þess merki erin, hvar hann lagði garðinn. þjóöólfur

kallaði ser báöá dalina', en þuríðúr þóttist eiga þann dalinn, er eigi var

girt fyrir til fulls, og varð svo að vera sem hún vildi. þetta líkaöi J^jóöólíi

stórillá;, og hugðist að heina sín, og stela yxni, sem þuríðút átti á Stigahlíð.

þuríðúr varð vör við, er hann gekk á hlíðina og fór þögar eptir honum,

?n hann tók yxnið og vildi leiða heim. þaú mættust þar sem nú heitir

Oferá^ innst á lilíöiiinL Hún réð þegar á hann, og vildi taka yxnið, en

fékk ekki að gjört. Varð hún l>á svo reið, aö hún lagði það á hann, aö

hann yröi að steini þar sem flestir fuglar á bann skiti, en hann lét það

mælt á móti, að hún yrði að standi, ]>ar sein vindur nauðaði mest á, og

Sténdúr hún nú cfst á noröurhorninu á Oshlíð.

þjóöólfúr varð að klétti, og valt fram í sjóinn, og lenti á klöpp, sem

JJPpúr stóö. Sá klcttur var jafnan alþakinn af fuglum, og stóð þár þángað til

1. Sbr, Dri Miiurers Isl. Volkss. 51. bls.

2. Bárbarsaga, 18, kap. (Kaupmhfn. 1860.)

3. Sbr. Dr. Maurers IsÍ. Volkss. 53. bls.

14*
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1836 um haustiö, hvarf hann í logni og ládeyöu eina nótt, svo enginn vissi hvað

afvarö. Allir muna Bolvíkíngar eptir þjÖöólfi, og vissu gjörla hvar hann stóö,

því hann var stakur, og róið framhjá honum í hverfc sinn er á sjó var fariö,

og fullyröa allir í einu hljóöi, aö svo sé grunnt allt í kríngum klöppina,

Sem hann stóö á, áð hann geti þar hvergi Iegiö, en segja hann fyrír því

hafa horfió, aö þá hafi veriö úti álögu-timinn. Gjörla sjást merki hvar hann

stóð á skerinu, og hefir hann verið rúmra 5 faöma á þann veginn sem

niöur hefir snúiö.

Hóll í Bolúngarvík, norðan undir Erninum (Ernir, fjall aö miöri

Bolúngarvík). Bærinn stendur á háfum og víöum hól, það segja menn héti

fyrrum Lýnghóll. Á þann hól er sagt að þuríöur sundafyllir léti reka

kýr sínar. það er og sagt, aö jafnan er henni varð litiö til hólsins sýndist

henni sem ljós brynni þar. l>að lagöi hún fyrir siöaskiptum, og fékk af

því svo mikinn óþokka á hólnum, að hún lét ekki framar þángaö beita kúm

sínum, og er mælt hún léti samstundis drepa eina af kúm sínum, sem

óvart komst á hólinn, og kasta út slátrinu. — Úr Mýdalsvatni rennur ós

til sjáfar. Sunnanviö ósinn stendur bær, sem og heitir Os. þar suöur meö

vatninu eru tóptir; það er kallaöur Heimari-Kroppur, og þar framar á aö

hafa veriö Fremri-Kroppur. Gegnt Heimara-Kroppi, í nesi því sein veröur

þar sem ósinn fellur úr vatninu, segja menn að hafi staðið Vatnsnes
hið forna, þar sem þuríður bygði. þar eru grasi vaxnar tópíir og girt

um, en auðséð er að þær eru ekki mjög gamlar, og ekki því líkar, að þær

væri eptir fornmenn. (Úr sóknarlýsíng Eyrar og Hóls, sem séra Bergur

Halldórsson hefir samið; í safni Bókmentafélags.)

Jörundur undir Jörundarfelli og Asmundur undir Asmundar-
núpi. (Frá sera Skúla Gíslasyni eptir sögn nyröra.) I fornöld bjuggu þeir JÖl'-

undur undir Jörundarfelli og Ásmundur undir Ásmundarnúpi; voru þeir

vinir miklir, en á eíri árum trylltust þeir, og gekk þá hvor í þaö fell, sem

viö hann er kent. þaö er mælt, aö Ásmundur hafi átt vopn þau og her-

klæöi, er voru gersemi mikil; festi hann þau framan í hamar einn í Ás-

mundarnúpi, og mælti svo fyrir, að l>eim einum skyldi auðið verða að ná

þeim, er ekki léti skírast, og ekki hefóu alizt á öðru hin fyrsta tólf ald-

ursárin, en kaplamjólk og hrossakjöti, en eingum hefir auðnazt aö ná

peim til þessa. þeir Jörundur og Ásmundur höfóu mikla ást á Vatnsdal,

og eru þeir ármenn eöa bjargvættir dalsins. Einhvern haröindavetur heyrðu

menn þá vera að kallast á, og voru þeir þá að ráögjöra, að repta yfir

dalinn, svo snjór félli aldrei í hann, en sú ráðagjörö fórst fyrir, því þeim

þókti dalurinn verða ófegri, ef sól næði eigi að skína í hann.

Ármannshaugur. Ármann, sem bjó í Ármannsfelli í þíngvallasveit,

á og að vera heygður einhverstaðar hjá fellinu; en einginn veit, hvar haugur

hans er nú.



TRÖLL. 213

Bergpórsloið. I Haukadal sér enn Bergþórsleið; þar á Bergþór,

sontir þorálfs úr Bláfelli aö vera grafinn, sem Bárðar saga getur um

(í 0. kap.), að glínidi við Orin Stórólfsson undir Skjaldbreið. (sbr. Ánnanns

s. 10. kap.)

Sagan af Borgj)óri í Bláfelli. (Egill hreppstjóri Pálsson í Múla eptir

munnmælum í Biskupstúngum.) Bergþór hét maður; hann bjó í Bláfelli í helli

einum; kona hans hét Hrefna. Faðir Bergþórs var þórólfur í þórólfsfelli,

sem öðru nafni heitir Kálfstindar ; en móðir Bergþórs hét Hlaðgerður, og

bjó í Hlöðkufelli. 1 þá var landið í heiðni, er þessi saga gerðist, og var

þaö á dögum Hítar sem Hítardalur er viö kendur. Bergþór var í boöi

hennar, þegar hún bauð öllum tröllum af landinu til veizlu í Hundahelli.

Eptir máltíð bauð Hít tröllunum að fá sér einhverja skemtun, en það voru

aflraunir, og þókti Bergþór þar jafn sterkastur. 2 Bergþór gerði mönnum

ekki mein, ef ekki var gert á hluta hans, en forspár þókti hann og marg-

vís. Eptir að landiö kristnaðist, þókti Hrefnu óskemtilegt í Bláfelli, því

hún sá þaðan yfir bygöina kristna. Svo mikiö var henni þessi nýbreytni

móti skapi, að hún vildi flytja bygð þeirra noröur yfir Hvítá, En Bergþór

lét sig eingu varöa siöbreytni landsmanna, og sagðist mundi verða kyr í

helli sínum. Hrefna sat við sinn keip, scm áður, og flutti sig norður yfir

ána; bygöi hún sér þar skála undir Ijalli einu, og heita þar síöanHrefnu-

búðir. Eptir það hittust þau Bergþór aö eins á silúngsyeiðum við Hvítár-

vatn. Opt fór Bergþór til mjölkaupa fram á Eyrarbakka, en helzt á vetr-

um, ]>egar vötn voru lögö, og bar þó jafnan tvær mjöltunnur. Eitt sinn

geingur Bergþór meö byröi sína upp bygöina; en þegar hann kemur upp

undir túnið á Bergstöðum í Biskupstúngum, hittir hann bóndá og biður

hann að gef'a sér að drekka. Berghór segist muni bíða þar, meðan bóndi

færi heim eptir drykkuum
;
lcggur hann svo af sér byrðina l\já berginu,

sem bærinn dregur nafn af, og klappar liolu í bergiö meö stafbroddi sínum.

Bóndi kemur aptur með drykldnn og færir Bergþóri. Bergþór drekkur

nægju sína, þakkar bónda fyrir og segir, að hann skuli hafa ker það, sem

hann hafi klappað í bcrgiö, til að geyina í sýru, og segir, aö hverki muni

vatn blandast við hana í kerinu, né heldur muni hún frjósa í því á vetrum,

cn hundraðsmissir verði það í búi bónda, vilji hann ekki nota kerið. 3 Að

svo mæltu kveður Bergþór bónda og fer leiðar sinnar. Eitt sinn kemur

Bergþór að máli viö bóndann í Haukadal, þegar hann var oröinn hnfginn

1. Sbr. Armannssögu 10. kap. Akureyri, 1858, 27. bls.

2. Bergpórs er pó ekki getiö í bobi Hítar í Báröarsögu. Kh. 18G0. 13. kap.,

25—26. ws.

3. Kerið lien' eg seð, og mun ]ja6 taka á |»ri6ju tunnu. Vatn mikiö var ofan á sýr-

^nnij sem undir var í kerinu, sem feiti flýtur ofan á vatni, og sagt var mer, a8 ekki frysi

nema vatniö, sem ofan á syndir. E. P.
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á efra aldur, og segist vilja kjósa sér legstað, þar sém heyrist klukknahljóð

og árniður, og biður hann því að flytja sig daiiðan að Haukadal, en fyrir

þaö ómak skuli hann eiga það, sem sé í katlinum hjá rúnii sínu; en þegar

hann sé dauður, skuli bóndi hafa það til merkis, áð þá muni gaungustafur

sinn vera við bæardyrnar í Haukadal. Bóndi lofar þessu, og skilja þeir

aö því. Nú líður og bíður, að ekki fara neinar sögur af Bergþóri, þángaö

til einn morgun, að fólk kemur ofan í Haukadal, er þar ákaflega mikill

gaungustafur við bæardyrnar. Heimainenn hafa orð á þessu við bónda;

bóndi talar fátt um, en geingur út, og sér, aö það er stafur Bergþórs.

Lætur hann þegar siníða líkkistu mikla og býst til feiðar norður í Bláfell

við nokkra menn. Er ekki sagt of íerðuin þeirra, fyrr en þeir koma noröur

í Bergþórshelli
;

sjá þeir Bergþór þar dauðan í rúmi sínu, láta hann í

kistuna, og þykir þeim hann furðti léttur eptir stærðinni. Nú sér bóndi,

að stór ketill er við rúmið; litast hann nú uni hvaö í honum muni vera,

og sér ekki í honuin annað eu viðarlauf, og feykir Bergþór hafa gabbað

sig, og hirðir ekki. En einn af fylgdarmönnum hans fyllir báða vetlínga

sína af laufunum. Síöan fara þeir meö lík Bergþórs úr hellinum niður

fjalliö. En þegar þeir eru komnir ofan á jafnsléttu, fer maðurinn að gá

í vetlínga sína, og eru þeir þá fullir af péníngum. Sneri bóndí og menn

hans þá aptur, og vildu sækja ketilinn, en fundu hvergi hellirinn, og aldrei

heíir hann fundizt síðan. Uröu þeir því aö snúa aptur viö svo búiö, og

fluttu lík Bergþórs niöuraö Haukadal, oglét bóndi jaröa það þar fyrir norðan

kirkjuna; heitir þar síöan Bergþórsleiöi. Hríngiiriiin úr staf Bergþórs kvað

vera í kirkjuhuröinni í Haiikadal, en biroddurinn er sagt aö leingi hafi

veriö haföur þar fyrir kirkjujárn; og endar hér sagan af Bergþóri í Bláfelli.

Ilremmu-Iiáls. CSkólapiltur Skáli M. Nonlal slaásetti.) Á einum bæ í

Öræfum austur liggiír háls nökkur, sem kallaður er Hremmu-háls, eöa

Hremsu-háls; er þaö mclhryggur ein, er mýrar liggja aö á alla vegu og

er alstaðar á honum smámöl, nema þrír stórir steinar eru á honuin miöjum,

og á þaö aö vera skessa, er dagaöi uppi á hálbinum, og á hún aö vera

stærsti steinninn , en hinir steinarnir eiga aö vera, annar hvalkálfui', en

annar bjarndýr. Svo stóö á, þegar ^kessuna dagaöi uppi, aö sóknarprest-

urinn haföi veriö sóktur að þjónusta kerlíngu nokkrá í sveitinni, gainía og

margkunnuga, er átt hafði í brösum viö skessuna, og haföi liún gjört boö

eptir presti, og skipaö sendimanni aö skila viö hann, að hann skyldi ei

verða hrædclur, hvað sem hann sæi á leiðinni , því þá vœri úti um sig.

Leiö prests lá um hálsinn og var þá nótt, þegar þeir fóru yfir hánn.

þeir sjá kerlíngu heldur stórskorna koma aeðan frá sjó og halda upp til

fjalla, og haföi hún bjarndýr á baki, eu hvalkálf í fyrir, og var |»aö Hrenima

eða Hremsa. Húu var lángstíg mjög, og stundi þúngan, og gætti eigi

mannanna, fyrr en fundum þeirra bar saman á hálsinum. Hún leit þá
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upp, og hvesti augun á þá. ViÖ þaö bra sendiinanni svo , aö hann hné

dauður niöur. Prestur fór nú að tala viö skcssuna og héldu þau l>ví á

fram, þángaö til kerlíng leit upp og æpti: „Dagur í austri, en dauð er l>ó

kerlíng;" átti hún við kerlíngu ]>á, er prestur var sóktur til. En í þessari

svipan varö skessan aö steini. Sagöi prestur svo síöan, að hann heföi eigi

oröiö hncddur, en þó hefði sér brugðið nokkuð, þegar maðurinn hné niöur

viö hliöina á sér og mundi það hafa flýtt dauöa kerlíngarinnar, er hann

var sóktur til. ;
,

Kerlíng'in í JökulsárhlíÖ. (Eptíi' sögu.sögn í Múlásýslu 1847. M. Gr.i

I Ketilstaöalandi í Jökulsárhlíð stendur tindur einn, eöa drángi einstakur

á sléttum sandi, og éru tveir smádrángar hjá honum, Skamt ]>aöan er

hellir. Hann á aö liggja í gégn iim Hlíðarfjall og út að sjó á Kattarvíkurdal.

Nú er hann ei nema opiö eitt, og hruriið fyrir. í hclli þéssum bjó einu

sinni tröllkona, mikil og ill. Húri fór einn morgún fyrir sólarupprás út

til sjávar að sækja vatn. þegar hún var á heiinleiöinni aptur mætti hún

manni. Hann hét Dagur. Hann spuröi hvert hún væri að fara. Hún

sagðist hafa sókt vatn út í sjó til aö> sjóða mann í. l>á sagði Dagur:

„Líttu út á hafiö.
u Hún gjöröi svo, og sá þá sólina renna upp uridan

fjallsendanum. Brá henni svo viö það, aö húri varð að dránga peim, sem

nú heitir Kerlíng, og fyrr var um getið, cn skjólurnar eru hinir minni

drángarnir, sem hjá henni standa.

Nátttrölliö í Skessiihala^ CEptir handriti Jóns alþíngismanns Sigurössonar

á Gautlöndum.) I fyrndinni bjó skessa í fjalli einu í afrétti Mývetnínga, cr

síöan heitir Skessuhali. Hún var nátttröll, og er það eöli þeirra, aö þau

mega ekki sól sjá. Veróa þau því aö vinna fyrir sér á nóttunni. Skessan

gjöröi Mývetníngum mikiö mein; og þar á meöal var l>aö, að hún stal á

nóttum veiöi í Mývatni. Er svo sagt, að hún ætti nökkva lítinn, og reri

honuni um vatniö, en bæri hann svo á baki ser til bygöa sinna. þaö var

eijtt sumar, að mikill yar veiðiskapur í Strandarvog; var liann bezt vciöistöö

viö Mývötn
,

og hefir jafnan veriö. Lagöi skessan það í vana sinn um
sumariö, aö hún stal á hverri nóttu veiði úr vognum, og þókti Strandarbúum

Það liiö mesta mein. Eina nótt síöla um sumariö var það, aö skcssan

ræöst ofan aö vognum
,

og ætlar eptir vana aö veiöa ]>ar. En er hún

kemur, er bóndi fyrir, og er aö veiöiskap á Vognum. Hún treystist ekki

til aö leggja aö bóncla, þvl hann var viö fjórða mann, og ætlar aö bíöa,

til ]>ess bóndi hefir lokið veiöiskaparstörfum sínum ; en bóndi fer ser hvergi,

hvort af því hann veit, hvaö skessu lfður, og bíður svo fram undir morgun.

Skessan gjöröist heldur óþolinijaóð , en vill |>ó ekki fara svobúin. Og er

bóndi hættir veiöinni, fer skessan til og dregur fyrir á vognum. En er

hún hefir lokiö |>ví starfi, heldur hún heimleiöis til bygöa sinna; og sem
hún er komin meir en miöja leiö heim að Skessuhala, t>á rennur upp söl.
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Er svo sagt, að skessan léti þar niður nðkkvann , sem hún var stödd,

feegár sólin rann upp, færi sjálf upp í liann, og alt yröi svo aö steini.

þessa sér nú glögg merki enn í dag. Nökkvinn stendur enn í brekku

nokkurri, sem liggur uálægt miöja vegu millum Skessuhala ogMývatns og

beitir bún Nökkvabrekka. Er nökkvinn aö öllu lagaður eptir bátum, sem

mi tíökast til veiða á Mývatni, nema hvaö hann er allur stærri; má glögt

greina alla lögun hans, og sér enn fyrir árunum og ræöunuin; hafa ]>að

veriö skörö í boröin , en ekki keipar , eins og nú tíökast. í apturstafni

nökkvans er hrúga ein mikil, og halda menn, að skessan bafi lagt sigþar

til hinnar síðustu hvíldar.

Kcrlíngin í Vatnsdalsl'jalli. (Eptir gamalli konu í þínginu í Húnavatnssýslu.)

Landvættir hér á landi undu ]>ví allilla, er kristni for að breiðast hér

út, og ]>ó þessa vest, er kirkjur voru reistar. Skömmu eptir aö kirkja var

sett á þíngeyrum, er sagt, aö nátttröll Það, sem átti bygð í Vatnsdalsfjálli,

hafi bitiö illa á brisið, og þökt sér nær geingið, er þa,r var kirkja reist.

Nátttröll þetta var skessa ; hún tók sig til eina nótt, og ætláði að liefna

þessarar skapraunar. Hún gekk norður á Vatnsdalsfjallsenda, eöa því nær,

þár sem Oxl heitir, og af |>ví hún haföi ekki annað hendi leirigra, en stai-

inn sinn, greip hún t.il hans, og kastaöi honum, og ætlaöi aö brjóta 'méð

því þíngeyrakirkju. En þegar hún haföi varpað stafnum, litaöist hún um,

hvaö tímanura liöi, en |>á ljómaði dagur í austri. Viö \>aö brá henni, sem

öörum nátttröllum, svo, aö hún brapaði vestur af fjallseggjunum, sem

eru hár vegghamar. og nam staðar á bríng nokkrum, spölkorn fyrir neöan

hamrastallinn
,
og varð þar að steinstöpli

,
og stendur hún har enn í dag,

og er kölluö Kerlíng, upp undan bæ þeim, sem dregur nafn af fjallsöxlinni,

er hún stóð á, þegar hún kastaði stafnum, og Öxl heitir. En það er að

segja af stafnum, að hann brotnaði sundur á fluginu, og kom annar hlutinn

niður ekki allfjarri ;þíngeyrakirkju; |>ví hann lenti á þíngeyrahlaði sunnan-

verðu
,
og hefir hann verið haföur þar fyrir hestastein síöan; hann mun

vera nærri 3 álnir á leingð, og ekki meir *en 20 iaðmar frá honum aö

kirkjunni , þaðan sem hann var 1832. En hinn hluti stafsins kom niður

fyrir sunnan þíngeyratún, og er hann nokkru styttri. Hann er nú syðst í

túntraöarhorninu til hægrí handar, er riðið er heim aö þíngeyrum.

Sifa náttlroll. (Eptir handríti séra Skúla Gíslasonar á Stóranúpi.) Sifá

heitir klettur einn í konulíki, er stendur uppi á hjallanum fyrir ofan Hvamm
í Vatnsdal; er það tröllkona ein, orðin að steini. I fyrndinni har svo viö,

að prestur var aö messa þar í bænahúsi á jólanótt; stóð bænaMsið frami

á hlaðinu
,

og hafði Sifa reiðst klukknabríngíngunum um kvöldið
;
gekk

hún ]>á um nóttina fram á lijallann, og skaut staíi sínum á kirkjuna, ætlaði

hún ]>annig að brjóta kirkjuna, en drepa prestinn og alla, sem inni voru.
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En stafurinn brotnaöi á fluginu, liggur annað brotið ínilli fjalls og túns,

og er þaö bjarg mikið, cn hitt lenti á hlaðinu, og er síöan baft fyrir hestastein.

I þessum svifum varð skessunni litiö við og sá dagsbrún í austri; varð hún

M að steini, þar sem hún stóð. — Dr. Máurer hefir og þessa sögu, en þár

er tröllkona kölluð Sefa. Hann getur þess og, að skamt þaðan sé aimar

steinn , sem hafi og verið tröllkona, og heiti sá steinn enn Skinnhetta eða

Skinnhúfa, en ekki hafi hann getað orðið fleira vís um hana. 1

Síeinninn í liestaréttinni & Stað. (Eptir sögn Hrútfírðínga.) Á Stað

i Hrútafirði er gömul hestarétt í útsuðurhluta vallarins. I miðri tóptinni

stendur steinn ein; hann er svo sem hálf þriðja alin á hvern veg. En
svo stendur á með stein þenna, að fyrsta sinn, sem messað var í kirkjunni

á Stað, reiddust tröllin í Tröllakirkju, bg köstuöu steini þessum, og ætluðu

að brjóta nieð honum kirkjuna, en hann lenti í hestaréttinni og urðu undir

honum fjórir hestar.

Tröllakirkja er hæsti hluti snjófjalla ]>eirra, sem cru vestanvert við

Holtavörðuheiði, og dregur hún nafnið af t>ví, að hún var aðalaðsetur allra

trölla í vesturíjöllunum.

r

Djúpii' cru Islands álar. (Epíár handriti séra Skúla Gislasonar.) Sagt er

að tröllkona nokkur hafi eittsinn œtlað að vaða til Islands frá Norvegi.

Reyndár hafði fiún orðið þess áskynja, að álar væri á leiðinni út híngaö,

og því er sagt hún hafi sagt við aðra tröllkonu, grannkonu sína, sem vildi

letja hana fararinnar: „Djúpir eru íslands álar, en ]^ó munu þeir væöir

vera." En þó hafi hún sagt, að áll einn mjór væri í miðju hafi svo

djúpur, að þar mundi kollur sinn vökna. .Eptir það lagði hún af stað , og

kom að álnum, sem hana óaði helzt við; ætlaði hún þá að ná í skip, sem

þar var á siglíngu, og styöjast viö þaö yfir álinn. En hún misti skipsins

°g varð um leið fótaskortur, svo hún steyptist í álinn og drukknaöi. Var

þaö lík liennar, sem rak á Rauöasandi hér eitt sinn, og var það svo stórt,

að ríðandi maður náði ekki meö svipunni af hestbaki upp undir knésbótina

krepta, þar sem hún lá stirðnuð og dauð í fjörunni.
2

Skcssulág;. (Eptir handriti sðra Skúlá Gíslasonar.) Skanit fyrir oi'an Mæli-

í Skagafirði er mýrarsuhd eitt milli tveggja mela, sem heitir Skessu-

^g. Sagt, er að tröllkona ein hafi sofnað þar á melnum, og að lautin sé

böðli hennar. það er sýnt, hvar höfuð hennar lá. Dýpst er sundiö þar

öxl hennar og lærhnúta tóku niður, því hún hefir átt að liggja á

Wíðinni
,
og draga að sér knén nokkuð svo; einnig sést farið fyrir skó-

leistum hennar. Dældin er ugglaust hátt á annaö hundrað faðma á leingð,

°S gýnir það, hvað stör menn hafa ímyndað sér tröllin.

1* Báðár þössar sögur er á 50. bls. í Dr. Haurers Isl. Volkss.

2
- Sbr. Safn til sögu Isl. I, 40.
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c) þó nú gángi ekki leingur nein munnmæli um Grýlu, aö teljandi sé,

verður alt um þaö að geta hennar, að þvi sem fmnst iun hana í fornum

rituui og þulum, og manns hennar Leppa-Lúða; t>ví á fyrri öldum hafa

farið miklar sögur af þeim, en einkum henni, svo að laung kvæöi hafa veriö uiu

þau kveðin, og mörg um Grýlu. þau áttu bæði hjónin að vera tröll, enda

er Grýla talin í tröllkvenna-heitum í Snorra-eddu. 1 Mannætur voru þau

og, sem önnur tröll, og sóktust einkum eptir börnum, þó einnig þægju

þau fullvaxna menn. En eptir að farið var að hætta að hræða börn í upp-

vextinum með ýmsu móti, hefir Grýlutrúin lagzt mjög fyrir óöal
; því Grýla

var mest höfó til að fæla börn með henni frá ógángi og ærslum, og því

er orðið grýla 2 þegar í Sturlúngu haft um tröllkonu eður óvætt

sem öðrum stendur ógn af, og grýlur 3 um ógnanir. Snemma hefir

Grýla verið gjörö ógurleg, því Sturlúnga getur þess, aö hún hafi 15 hala;
4

hið sama stenður og um hana í þulunni:

„Grýla reiö fyrir ofan garð,

hafði hála finitán,

en á hveijum hala hundrað belgi,

en í hverjum belgi börn tuttugu.u
h

Og enn segir önnur þula svo:

„Grýla reiö meö garöi

hófar voru á henni,

heingu toppar úr enni.

Bar hún belg meö læri;

börn triV eg þar í væri.

þá hafa Grýlu-kvæðin ekki heldur fegraö hana, þar sem þau segja,

að háSó hafi ótal (300) haúsa, og þrenn augu í hverju hðfói, sem húu taki

börn með, og stíjígi þau Leppa-Lúöi þeim í stóran poka eða „gráan belgu
;

og enn segir þár , að hún hafi kartnögl á hverjum fíngri, helblá augu í

hnakkanum og horn, sem geit, eyrun lafi ofan á axlir, og séu áföst við

nefiö að framan. Hún var og skeggjuð um hökúná, ög íor skeggið ekki

betur en hnýtt garn á vef, og hekk þar viö bót eða flóki, en tennurnar

voru sem grjót ofnbrunniÖ. 7 Fleira þykir ekki þörf að tína til aö sinni

1. Khaínar útgáfan 1848. I, 551. bls.

2. V, L kap., 104. bls.

3. S. st. IX, 30. kap., 244. bls.

4. S. st. IV, 20. kap., 59. bls.

5. Eptir Siguröj rnálara GuÖinundssyni.

(5. Eptir Öuðxnundi stúdont Sigufðssyni firá StáÖ í Steingrímsfiríi.

7. l»essi iýsíng örýlu er mestmegnis tekin eþtir Grýlukvæöi sera GuÖmundar Erlends

sonar í Felli; en Grýlu-kvæöiÖ, sem prentaö er í Snót, Khöfn, 1850, 206—215. bls., lýsir

henni fó enn ófresrkjulegar og læt eg mér nægja, aö vitna til þess.
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um skápnað Grýlu, {>ar sem kvæðin sjálf, sem vonandi er aö verði bráðum

prentuð, lýsá þvi láigbezt.

þess var fcegar getið, að bóndi Grýlu hét Leppa-Lúði; hánn var að

Öllu samboðinh henni í háttum sínum, en ekki fult eins skrýmslislegur, ef

til vill. þau áttu saman 20 börn, sem þulan segir:

Grýla var að sönnu

gömul herkerlíng,

bæði á liím bóntla

og börn tuttugu.

Eitt heitir Skreppur,

annað Leppur,

þriði þröstur,

þrándur hinn fjórði,

Böövar og Brýnki,

Bolli og Hnúta,

Koppur og Kippa,

Strokkur og Strympa,

Dallur og Dáni,

Sleggja og Sláni,

bjángi og Skotta

01 hún í elli

eina tvíbura,

Sighvat og Syrpu,

og sofnuðu bæði.

l>;m Grýla og Leppa-Lúði áttu og fleiri börn, en þau, sém hér eru

talin í þulunni; þáð voru piltar þeir, sem venjulega hafa verið kallaðir

Jölasveinar. 1 Enn þótt þéir söu fortakslaust kalláðir synir Grýlu og

Léppa-Lúða í Grýlukvæði því, sem prentað er í Snót, 2 er það sumra

oaánha inál, að Grýía hafi átt þá, áður en hún giptist Leppa-Lúða, og

greinir [>ó ekki frá faðerni þéirra. Jólasveinar héita svo eiginlegum

nöfnum: 1. Stekkjarstaur, 2. Giljagaur, 3. Stúfur, 4. þvörusleikir, 5. Potta-

sleikir , 6. Askasléikir, 7. Faidáféykir, 8. Skyrgámur, 9. Bjúgnakrækir,

10. Gluggagæir, 11. Gáttaþefur, 12. Ketkrókur, og lo. Kertasníkir. En
bví eru þéir 13 aö tölu, að hinh fyrsti kemuí 13 dögum fyrir jól, síðan

fcinn á hverjum degi, og sá síðasti á aöfángadag jóla. Á joladaginn fer

hinn fyrsti burt aptur, og svo hver aö öörum, en hinn síöasti á þrettánda

dag jóla. elólasveinar hafa verið, eihs og foreldrarnir, haföir til að hræðá

oörn nieð , cn einkum um jólaleytið. Áttu þeir þá að koma af fjöllum

ofan til manuabygða, til aö fremja |>á iðn, er hver þeirra tamdi sér, og

1, Auk 20 hinna fyrtðldu barna og jólasveina segir ein i>ula enn, ab hún eigi 19til;

þulan er jþannig :

Grýla kállar á börnin sín,

[jegar hún fer aÍ5 sjóðá til jóla:

„Komi^ híngaö öll til mín,

Nýpa, Típa,

Næa, ft Tæa,

Nútur, Pútur, h

Naf'ar, Taiar,

2. Sbr. 210. bls.

Láni, Gráni,

Leppur, Skreppur

Loki, Polfl,

Leppatuska, Lán[g]leggur

og LeiÓindaskjóða,

Völustallur og Bóla.

a. Aörir: Laia.

1). AÖrir: Kútur.
c. Aörir: Sláni.
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flest nöfn þeirra eru viðkend; en allir voru þeir eins vísir til aö taka

börn ]>au, er hrinu mjög, eða voru á annan hátt óstýrilát. þó það viröist

eptir áðursögöu eingum efa bundiö, að jólasveinar hafi veriö 13 að tölu,

hefir þó ekki öllum borið saman um það atriöi, heldur en um faðerni

þeirra; segja sumir, aö þeir hafi ekki verið fleiri en 9, og bera fyrir sig

þulu þessa:

„Jólasveinarnir einn og átta

ofan komu af fjöllunum.

í fyrra kvöld þá fór eg að hátta,

þeir fundu hann Jón á Völlunum.

En Andrés stóð þar utan gátta;

þeir ætluðu að færa hann tröllunum.

. En hann beiddist af þeim sátta,

óhýrustu körlunum,

og þá var hríngt öllum jólabjöllunum. 41

þá átti Leppa-Lúði holukrakka einn; þaö var Skröggur karl, sem f

fáu var föðurbetríngur. Svo bar að einu sinni, að Grýla varö sjúk, lagöist

í rekkju, lá heilt ár, og mátti sig ekki hreifa. Leppa-Lúði gat þá ekki

einn stundað hana, börnin, og heimilið, og þó sízt börnin, „sem bæði voru

þibbin, þverlynd og körg, u og varð því að fá sér aöstoð, og fékk til þess

stúlku þá, er Lúpa hét, Svo segir í Skröggs-kvæði, að hún hafi verið

,.dáfögur, dygðug og fín." Og með því hún var framsýn og þjónaði vel

börnum Leppa-Lúða, varð hún honum svo geðþekk, að hann gekk í sæng

með henni, og gat við henniSkrögg. Skömmu síðar komst Grýla á fætur

aptur; varð hún þá æf, er hún sá, hvernig komið var, svo hún rak Lúpu

burtu og son hennar, og vildi þeim einkis góðs unna né augum líta, þó

það væri Leppa-Lúða, bónda hennar, mjög á móti. J?á gaf Leppa-Lúði

þeim mæöginum eyland eitt, til uppeldis, og bátskip, til að leita sér á

bjargræðis. Skröggur ólst upp hjá móöur sinni, þápgaÖ til hann var 12

vetra, þá misti hann hana. Var liann eptir það 3 vetur einn á eynni, uns

þar bar að Háng, herkóng úr Álfheimum. Fór ]>á Skröggur í fylgð með

honum, og nam aö honum kunnáttu og listir. Hángur var kvæntur og átti

konu þá, sem Gnýpa hét; þeirra dóttir var Skjóða. Skröggur lagði ástar-

hug á hana, enda var hún „dávæn, dygg og trú.
a En er hann bar upp

bónorðið við Háng, varö hann svo reiður, aö hann réð sér ekki. En af

þvi Skjóöa unni ekki síöur Skrögg, en hann henni, nam hann hana burtu

frá Háng kóngi meö „dimmrúnum," og haföi hana með sér í Eyrar-

hyrnu. 1
J>au Skröggur áttu saman 22 börn allsj af þeini dóu fyrst fimtán,

en hin 7, sem eptir voru, dóu seinna úr bólunni. þá lagöist og Skjóöa

svo l>úngt, aö hún gat ekki fötum fylgt, og af því Skröggur var þá og

1. Eyrarliyrna or fjall hjá Jíallbjarnareyri í Snaj.fcllsnessýslii, og liggur jiá nærri a6

álykta af Jjví, aö einhver jjar vestra hafi kveÖiÖ Skröggs-kvæbi.



orðinn uppgefinn, fór hann aö beiðast beinínga; en í t>ví kipti honum í

kyniö, aö liann beiddi um keipótt börn, en lét sér þó lynda, eins og þau

Grýla og Leppa-Lúöi, ef honum bauöst annaö, sem honum þókti hnossgæti í.

Frá afdrifum þeirra Grýlu og Leppa-Lúða', jólasveina, Skröggs og Skjóöa

kunnum vér ekkert aö segja, enda er það líkast aö þau lifi enn, eí til vill

;

eu afreksverkum þeirra er lýst í kvæöunum, sem um þau hafa verið ort.
1

L. Af Skrögg er til eitt kvæöi lángt, 88 erindi, og er úr fcví tekiö ^aö, sem her er

fri honum sagt. Uin Leppa-Lúöa eru og til tvö kvæöi, 25 erindi anuaö, en liitt 39, sem
eg heh' söö; en Grýlu-kvæöi veit eg ekki hvaö mörg eru til; íiest eru pau, sem eg hetí

se
fy „dragmælt" aö kveöskap, eins og Skröggs-kvæöi og Leppa-Lúöa-kvæöi.

Enn skal eg geta j>ess, aö eptir aö eg var búinn meö fetfca atriöi, barst mor sú sögn

Ui' Grimsey nyröra aö barnafælan heti |>ar hvorki Grýla, Leppa-LúÖi ne Skröggur, heldur

Klappar-karl. Um hann er pessi vísa:

„Karlinn undir klöppunum,

klórar hann ser meö löppunum;

baular undir bökkunum,

og ber sig eptir krökkunum

H$ ..
.

:
A ^V-'r>ííJB-^tt á kvöldin.".

t
. tfj^^ffifef'^ • ^ ^^^^

Kiugin önnur afreksverk haus telur sera Jón NorÖmanu, sem var prestur i Grímsey.



Draugasögur eru þær, sem af draugum gánga eða hafa geingið; en

draugar eru dauöir menn, er trúað hcfir verið að væri á reiki, eptir 8tð

þeir eru dauðir eða grafnir. Munnrnælasögur uni drauga skiptast eptir eðli

sinu í 2 aöalflokka, og eru í fyrra flokki sögur um apturgaungur, er

annaöhvort af sjálfsdáöum eöa einhverri annári ástæöu, manna tilverknaöi

nokkruin eöa slíku, eru á reifci eptir datiðann; en í hinúm síöara flokki

eru sögur um uppvaknínga, sem þá eru um leið sendíngar. Eru þaö

nálega ávalt dauðir menn, sem aðrir vekja upp f lifandi lífi með töfrum,

til aö hafa þá sér til ýmsrar þjónustu. Vart kemur nokkur sú draugasaga

fyrir, að ekki eigi hún heima í öðrumhvorum þessara flokka, og því þykir

rettast, aö fylgja þessan flokkaskipan í sögum þeim, sem hér koma á eptir-

En pótt þetta séu aðalflokkarnir, þykir ekki illa hlýða, að bæta enn við

þriöja flokkinum, og eru það sögur um fylgjur; því þœr hafa nokkuð sér-

stakan blæ á sér, þó" einnig meigi vel hlýða , aö láta slikar sögur fylgja

()örumhvorum hinna fyrnefndu iiokka eptir efninu.

APTURGAUNGUR.

Eölilegast er, aö þeir gángi aptur, sem höfðu í lífinu svo miklu heims-

láni að fagna, að peir gátu ekki skilið sig fylliléga við það eptir dauöann.

En það eru þó reyndar miklu fleiri en þeir, sem munnmælin hafa gjört

aö apturgaungum , t. d. hráblaut bðrn, sem út voru bprln jafnharöan og

þau skruppu inn í heiminn, menn. sem áttu við einga auösæld aö búa,

þá, sem cláiö hafa voveiflega, ]>á, sem ilía þóktu fara um bein sín eptir

dauöann, þá, sem lifandi menn hafa bööið til sín lífs eöa liðnum, þá, sem

voru iUmenni í lífinu, maurapúkar, er elskuðu fé sitt fremst af (")llu, þá

sem annaðhvort unnu þeim, sem lífs voru, eða hötuðu |>á, og enn mætti,

ef til vill, telja fleiri slíka, sem áttu að hafa geingið aptur sinn af hverri

ástæðu, eins og nú var sagt og nákvæmar veröur tiltekiö viö hvert þessara

atriöa. Einna mest kveöur þó að þeim , sem geingu aptur af fúlmennsku

eöa heipt, til að vinna þeim mein, er þeir hötuðu í lífinu. Um i»á er

alltítt, aö þeir heituöust viö þann eöa þann að gánga aptur. Var þess l
}á

sjaldan lángt aö bíöa, aö slíkir piltar dræpu sig sjálíir eða dæu snögglega,

til þess að geta því fyrr komiö fram hefnd sinni; l>ó er það eingu sjaldnar,



&ð ástfángnir hafa slíkár heitíngar í frammi. En það er aptur eptirtekt-
9

ávert, aö nálega hvergi, sem eg hefi heyrt um getið á Islandi fara neinar

sðgur að marki af draugagángi
,
þar sem óbótamenn liafa verið teknir af,

eu þó er þab almíeli, aö á þeim stöðum se „eitthvaö Ólíreint." þess er

°g getiö í munnmælasögum , að hinir dauöu gángi allir úr gröfum sínum

á nýársnótt, og er þáð kallað, að „Mrkjugárður rísi." Hinir framliðnu

koma þá upp í líkblæunum, gánga inn í kirkju og halda þar messugjörð

°g hverfa síöan. Meðan hinir dauðu eru á reiki ofan jarðar, eru grafir

Þeirra opnar, sem síðar mun sagt verða. þá gánga og svipir þeirra, er

deya næsta ár í sókninni, eöa verða grafnir aö hverri kirkju, inn í kirkjuna.

Mælt er aö stúlka ein úng og efnileg reyndi þetta, og var úti í kirkju
•

eina nýársnótt. Sá hún þá svipina koma inn í kirkjuna. hvern eptir annan,

°g seinast svip unnusta síns. Varð hún þá svo hrædd, að hún leiö í

^niegin. En er af henni leið, sá hún svip sjálfrar sín koma inn í kirkjuna.

Pegár svipirnir höfóu verið þar um stund, hurfu þeir allir aptur. Moi-gun-
lnn eptir sagði hún frá því, er fyrir hana hafði borið, og þókti ]>aö rætast.

Veturinn eptir dó heitsveinn hennár og hún sjálf skömmu síðar. þaö var

°g enn trú bjá alþýðu, aö maður sá, er fyrst er grafinn í kirkjugarði, rotni

ekki, 1 og taki æ á móti þeim, er síðar verða grafnir. þann mann hafa

íöenn kallað ,jVökumann," því hann á að vaka yfir garðinum. Osjaldan

h^fa menn þókzt finna slíka vökumenn; eru |>eir ófrýnir ásýndum en þó
rauöir í andliti eins og aðrir menn, og órotnir; sumir segja og, að þeir

eigi að vera rauðklæddir, en aðrir, að þeir séu í grænum kjól. í kirkju-

görðunum í Reykliolti og Síöumúla, á Lundi og Gilsbakka er sagt að vök-

^áður liggi í Sturlúngáreit, en það er útnorðurfjórðúngur þessara garða.

Ekki er lángt síðan, aö mönnum var Iitið um að láta grafa sig í þessum
reit eða ættíngja sína. Líkt er varið með kirkjugarðinn í Görðum á Álpt-
anesi, þyí í útsuðurhorninu á honum, áður en hann var færður inn, átti

0lnu sinni að grafa lík, og komu líkmennirnir þar ofan á mann órotinn

°g rauðklæddan, er þeir tóku gröfina. Var þá presti sagt til, en hann

"áuð áð byrgja gröfina aptur hið bráöasta, og var einginn grafinn síðan

' Því horni áf garömum.

það er þessu máli nokkuð skylt, að þegar grafið er í gröfum galdra-

^anns, finnast hauskúpur þeirra heilar og ófúnar og heilinn óskaddaður;
Sest það inn um mænubolið , aö hann dúfar og bærist

,
og er það af ]>ví,

aö sálinn geymist í heUanum til dómsdags. Slíkar hauskúpur á að hylja

^ ^iold, meöan þær eru uppi, gjöra síðan gryfju í einu horni grafarinnar,

hauskúpuna þar ofaní og hylja mold, áður gröfin er fylt aptur með
1Tiold og líksaungur byrjar.

Stundum þykjast menn hafa orðið varir drauga, er eldglæríngar eöa

^gvareldur hafi lagt út frá alla vegu, þar sem þeir voru á kreiki ; er l>aö

1. Sbr. Eyrbyggja-sögu (Kh. 1787) 68. kap.
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alt annaö en málmlogi e5a vafurlogi, upp af penníngum, sem síöar mun
sagt veröa, og énn heldur annaö, en heitur eldur eöa skot, sem alment er

talin bezt vörn viö draugum næst klukknahljóði. Ef manni er grungamt

um, aö dauöir menn gángi aptur, er þaö ráð viö l^ví aö reka nálar 1 eða

oddhvassa nagla neöan í iljar þeim, áöur en þeir eru grafnir; það er og

annaö ráð, aö reka nagla ofan í leiöi þeirra um hámessu, milli pistils og

guðspjalls, og var manni nokkrum ráðlagt áð gjðra það viö leiöi móöur

sinnar; þvi hún sókti aö sonardætrum sínum, er höföu dregiö dár að henni í

lífinu, og dugði honum það vel. Meira hér að lútandi sýna sögurnar, sem nú koma.

a) Um útburöi. þeir eru á reiki án alls eigin tilverknaðar ,
og

eiga það eingaungu upp á niennina (móöur, fööur eöa aðra, sem aö þeim

standa), að þeir liggja ekki kyrrir. Utburöir voru í fyrri daga kölluö börn

þau, er dóu, áður en þau feingu skírn, er ekki var leyft að grafa nærri

vígöum stööum, uns Árni Skálholtsbiskup Jporláksson (er dó 1298), skipaði,

að þau skyldi grafa utan viö kirkjugarð
,
„ok kölluðu fáfróðir • menn þau

útburöi; veitti þat ok mörgu sinni, at í þeim stöðum, sem þau voru grafin,

•fengu menn fyrir sakir eiginnar ótrúar ok andskotans umsátrum ýmislegar

sóttir, eðr undursamligar sýnir og margs konar mein sinna fylgjara. En

síöan viröuligr faöir Arni biskup eyddi þessi villu
,

fengu menn í þeim

stööum, er þau voru síöan jörðut, ekki mein af þessi fjandans umsát."
2

Nú á dögum heita ekki þau börn útburöir, er deya, áður en þau hljóta

skírn, heldur aö eins þau, sem borin eru út þegar eptir fœðínguna, hvort

heldur dauð eöa lifandi, og verða varla fyrir því önnur börn en óskilgetin,

og liggur þá nærri aö halda, aö ógipt fólk og búlaust taki helzt til þessa

óyndisúrræöis, annaðhvort til að losast við ómegð og þúnga, er af barninu

kynni að rísa, eða til að firra sig þeim vansa, sem ávalt þykir viö það

loöa, aö eiga barn í lausaleik.

þar sem börn eru út borin, er sagt, aö heyrist ýlfur og vein niikiö

fyrir illum veðruin; 3 ýlfran útburöa er svo leið og ámátleg, aö til hennar

er jafiiaö og kallaö ámátlégt hljóö „útburöarvæl, u og að „væla (hljóöa),

eins og útburður," ef illilega er æpt. Menn hafa ekki að eins heyrt til

útburöa, heldur séð þá allopt, og er sagt, að þeir gángi á ööru knénu og

öðrum olboganum, en hafi fætur og hendur krosslagðar. Utburöir hafa

opt þókt villa um menn, eingu síöur en draugar , einkum á náttarþeli eða

1. Sbr. söguna: „þú átt eptir, aö bíta úr nálinni."

2. Arna biskups saga c. 7., 11. bls. aptan viö Sturlúngasögu Kh. 1820. Biskupsögur, I,

687. bl8^>;
;A

HV- •
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-
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'
:^$4 ... -í y.,],--.^^

3. j»að er sagt, aÖ útburÖir haldi sig he\zt á j»eim staö, sem barninu var fyrst snaraö

út, og er jjaÖ kallaö bæli þeirra. þegar vindur stendur upp á útburöa-bæli , bera i»eir

sig mjög aumlega, væla l»á og skrækja, og er Jjaö kallaö, aö „illa Btandi í bæliö i»eirra,"

og haft aÖ orötaki um |>aan
}
sem er venju fremur niiun og önugur. Eptír húsfrú Hólm-

fríöi þorvaldsdóttir í Reykjavík.
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í þoku, og kosta kapps um að komast þrisvar í krínguin menn; en ef

þeim tekst það, verður hver sá vitstola, er fyrir því verður; fleira gjöra

Þeir ílt af sér, sem þegar mun sýnt í sögunum sjálfum. Ekki eru útburðir

klæögöfugir, og optast eiga þeir aö sjást með mórauðan lepp utanum sig;

er það dula sú, sem móðirin vafði barnið í, er hún bar það út.

„Móöir mín í kví, kví.44

1

(Almenn sugn.) 1. Einu sinni var vinnukona

á bæ. Hún hafði orðið þúnguð, alið barn og borið út, sem ekki var mjög

ótítt á landi hér, meðan harðar skriptir, sektir eða líflát voru lögð við slíkum

brotum. Eptir það bar svo til eitthvert sinn, að halda átti gleði þá, er

vikivaki nefndist, og alltíðir voru hér áöur á landi, og var þessari hinni

sömu stúlku boöið til vikivakans. En af því hún var ekki svo fjölskrúöug,

að hún ætti skartföt, er sambyöi slíkum skemtifundi, sem vikivakar voru

á fyrri dögum, en var kona glysgjörn, lá allilla á henni, að hún yrði þess

vegna aö sitja heima og veröa af gleðinni. Einu sinni á málum, meöan

gleöin stóö til, var griökona þessi að mjólka ær í kvíum meö öörum kvenn-

manni, var hún þá aö farast um það viö hina mjaltakonuna , aö sig vant-

aði föt að vera í á vikivakann; en í því hún sleppir orðinu, heyra þær

þessa vísu kveðna undir kvía-veggnum

:

„Móðir mín i kví, kví,

kvíddú ekki þvi, því;

eg skal ljá þér duluna mina
s; '

}
A
r\'-^

x,íU^ V að dárísa í ^S^^fS^' ;V "^ifc
og dansa í."

Griðkona sú, sern haföi borið út barn sitt, þóktist þekkja hér skeyti

sitt; enda brá henni svo við vísuna, aö hún varö vitstola alla æli síðan.

2. Einu sinni var kvennmaður, sem átt haföi barn og borið út. Síðar

átti hún og annað barn, og var það stúlka. þaö barn var ekki útborið.

Barn þetta fékk vöxt og viögáng, og varð gjafvaxta kvennmaöur; þar kom
og, aö maður varð til að biöja hennar, og hélt hann nokkru síöar brúökaup

sitt til hennar. í þessu brúðkaupi var fjölmenni mikið og gleði. þegar

leið á veizluna, heyröu menn, aö komiö var á gluggann á veizlustofunni,

og kveöin þessi vísa:

„Kasta átti eg kýrnum,

reisa átti eg bú,

til manns var eg ætluð

eins og þú.
u

Menn ætla, að vísa þessi hafi verið kveðin til brúðarinnar, og að systir

hennar, sem út var borin, hafi kveöiö hana. 2

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 59. bls.

2. Eptir sögn Sigurbar málara GuÖinundssonar.

I. 15
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Veggja-úlburðupínn. (Eptír sögn Síöumúlamanna í Hvítársíöu.) Maður

var á reið á ásunum hjá Síöumúla í Hvítársíöu. Hann vissi ekki fyrri

til en útburöur kom aö honum og segir:

„Veggja-sleggja heiti eg;

á mig Geir og Gunna;

á bak mun eg fara

og bráöla ríöa kunna."

Hljóp hann þá upp á lendina á hestinum og sligaði hann.

þessa vísu er og sagt að útburöur hafi kveðiö, en ekki vita uienn,

hver drög til hennar liggja:

„Er eg skjótur, eins og valur,

undirförull, sem kjói;

föðurland mitt er Flókadalur,

fæddur er eg á Mói.ul

b) Um nýdauöa menn. Opt hefir það borið við, að nýdauðir menn

hafa talað, meöan þeir hafa „staðið uppi," eða þegar þeir hafa veriö búnir

til moldar. Sumir framliönir hafa og ávarpaö þá, sem fyrir eru í sama

kirkjugaröinum, sem þeir eru grafhir í, og af því segja nokkrir, aðnáhljóö

koini, ef sá er grafa skal, á óvin fyrir í kirkjugaröinum , aö þeir æpi þá

hvor aö öörum. En sumir segja, aö náhljóð komi af því, ef menn eru

kviksettir eða grafnir lifandi, aö þá vakni þeir upp, er búið sé að grafa

þá, og æpi þá op mikið eitt eða þrjú.

„tú átt eptip að bíta úp nálinni."* (Eptir handriti séra Skúla

Gíslasonar á Stóranúpi.) Galdramaöur er nefndur, sem Finnur hét; hann var

svo forn og illur í skapi, að allir voru hræddir viö hann. þegarhann dó,

vildi einginn, hvorki karl né kona, veröa til þess aö líkklæöa hann og

sauma utan um 3 hann. þá varö kvennmaöur einn til þess aö reyna það;

komst hún ekki, nema hálfa leið og varð svo vitstola. þá gaf önnur sig

til, og gaf hún sig ekki að því, hvernig líkið lét þegar hún var nærrí

búin, sagöi Finnur: „t>ú átt eptir aö bíta úr nálinni." Hún svaraöi: „Eg
ætlaði aö slíta, en ekki bíta, bölvaður." Sleit hún síðan nálina frá, braut

hana í sundur og stakk brotinum í iljar líkinu. Er þess ekki getið hann

gjörði neinum framar mein.

„Skemtilcgt CP mypkpið." (Eptir liandriti sðra Skúla Gíslasonar á Stóranúpi.)
9

I fyrndinni og alt til vorra daga var það landssiöur, að vaka yfir líkum,

1. Eptir handriti sera Jóns NorÖmanns. Flókadalur er til bæöi í Skagafjaróarsýslu

og Borgarljaröarsi'slu, og ef til víll víöar á íslandi, en Mór heitir bær nokkur í Fljótum.

2. Sbr. L)r. Maurers Isl. Yolkss. 60. og 298. bls.

3. þaö er forn-siöur aö sauma utan um lík, sjá Eyrbyggja-sögu, Havniæ 1787. 2G4. bls.,

og er paö enn tíökaö víöa á Islandi.
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°g var þaö optast gjört viö ljós, ef nótt var eigi albjört. Einu sinni dó

gaklrainaður nokkur, forn í skapi og illur viöureignar; vilciu fáir veröa

"1 að vaka yfir lfld hans. i>ó fékkst maöur til þess, sem var hraustmenni
núkiö og fullhugi aö pví skapi. Fórst honum vel aö vaka. Nóttina áöur
eií átti aö kistuleggja, slöknaöi ljósiö litlu fyrr, en dagur rann. Keis þá
^kiö upp og mælti: „Skemtilegt er myrkriö.u Vökumaöur svaraöi: „þess

öyfcur þú ekki. u Kvað bann |>á stöku þessa:

„Alskínandi er nú fold, fcað var kerti, en þú ert mold,

út er runnin gríma. og þegiðu einhvern tíma.u

Síöan hljóp hann á líkiö, og braut þaö á bak aptur. Vár þaö síöan

'fyrt, þaö sem eptir var nætur.

Creptrun Pórguiiiiu. I byrjun 11. aldar kom út, til Islands kona
0111 Suöureysk, að nafni þórgunna; hún var forn mjög í skapi og álitin

Sölkunnug. þórgunna fór til vistar aö Fróöá undir Snæfellsjökli. Um
^ustiö sama, er hún kom út híngað, tók hún sótt, er hún hélt sig mundi
W bana leiöa. En er henni elnaöi sóttin, baö hún bónda aö láta liytja

Sl8 í Skálholt til greptrunar; kvaö hún þann staö leingi mundi veröa

^rkaöan; þar væru og kennimenn, er gætu haldiö yfir sér helgá saungva.

Öóndi gjöröi sem hún haföi fyrirmælt, og íekk menn til aö flytja hana
til Skálholts. þeir fóru sem leiöir lágu suöur um land, og segir ekki af

ferðum þeirra, fyrr en þeir komu í Borgarfjörö. þar voru þeir nótt og

8ekk þÖrguiiha aptur, sem Eýrbyggjá-sága segir.
1 Daginn eptir héldu

Ukmenn á fram, og komu svo líkinu í Skálholt, og var það þar jarðaö.

^tt er veriö var aö taka gröfina, uröu grafarmenn varir viö kistu forna

°öru megin í gröfinni, og gáfu þeir eingan gaum aö því. En er kistu

l'órgunnu var niður hleypt, þykir þeim hún mæla í kistunni

:

„Kalt á fótum

[Ana ljótum. u
-

Ki heyrist þeim sagt niður í gröfinni , þar seni kistan sú hin

ÍOröa var: ^^^^^mÍ^^^^^' <• sás^k ^i&xfá i* 'wmú
,,[Af því* fáir unna

; iiiíi þórgunna."

Kkkert vita menn, hvernig á þessu stóö eöa hver lá í kistu þeirri

¥mi fornu. 4

I* Sbr. Eyrbyggja-sögu, kap. 51.

2- Frá [bafa sum scinui handrit af Eyrbyggja-sögu, scm hafa tekiö upp ]jessa niunn-

^lasögu, þannig: „Mána-Ljótur."
::

- BÝá [hafa ýngri handrit Eyrbyggja-sögu : „þat gjörir, at." Dr. Maurer heiir:^ er af því aö" o. sv. fr.

4. Sagan er tekin eptir Dr. Maurers Isl. Volkss. 01. bls., sögn Markúsar Gíslasonar
cólí»pilts, og höfö hliösjón til hinna ýngri hanörita af Eyrbyggja-sögu.

15*
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Prestskonati. (Eptir handriti sora Jóns Norðmanns nú á Barbi.) Einu Sinni

var prestskona grafin einhverstaöar í kirkjugaröi. Um kvöldið eptir kom

út vinnumaöur á sama kirkjustaö, og heyrði hljóð úti í garði. Tók hann

sér þá reku í hönd og fór aö grafa í skyndi. þegar hann var kominn

ofan í miðja gröfina, heyrði hann annað hljóöið. Hraðaöi hann sér nú, sem

mest hann mátti ; því þaö er almenn sögn, að lík séu liðin, undir eins og

þau hafi hljóðað þrjú hljóð. Náði hann svo líkinu og bar það inn. Síðan

lifnaði konan viö aptur.

Hljóð í kirkjugarÖinum í Grímsey. (Eptir sama handriti og frásögn

gamals manns, Ólafs í Grímsey, 22. December 1848.) EÍllU sinni var stúlka, sem

Anna hét, grafin í Miðgarðakirkjugarði í Grímsey. Kvöldið sama heyrði

einhver, sem úti var, eða út kom, veinhljóð þrjú í kirkjugarðinum. En

um það var ekkert skeytt frekar, og hefir Ólafur svo frá sagt, að sér

verði sú saga leingst í minni.

c) þessu næst eru þeir menn, sem dáið hafa voveiflega, oröiö úti eða

drukknað, eða farizt á annan hátt, sem mönnum er ekki kunnugt um.

Slíkir menn hafa ósjaldan birzt náúngum sínum eða vinum í draumi, og

skýrt þeim frá
,

optast í Ijóöum
,

hvernig atvikazt hafi um dauða þeirra,

eöa gjört uppskátt, hvernig líkum þeirra liöi, og jafnvel hvorn samastað

þeir hafi hlotið eptir dauðann. þáhefirþað og borið viö, að mönnum hefir

vitrazt í draumi, hverjir feigir væru. Sögurnar sjálfar skulu nú sýna þetta

enn ljósar.

Reynistaðar-bræSur. 1 (Eptir Árbókum Espólíns og sögu nyrðra frá séra

Skúla Gíslasyni.) Um haustið 1780 sendi Haldór Bjarnason, er t>á hélt

Reynistaðar-klaustur, son sinn tvítugan, er Bjarni hét, og mann með, er

Jón hét, og var kallaður Austmann, suður um land til fjárkaupa, því

fyrirfarandi ár liafði mjög fallið fé á norðurlandi. Síðar um haustið sendi

og Haldór ýngri son sinn suður, erEinar hét, 1 1 ára að aldri, og mann með

honum, er Sigurður hét, og áttu þeir að hjálpa hinum til að reka féð norður,

er þeir liöfðu keypt. l>að er mælt, að Einar hafi nauðugur farið þessa för,

og hafi sagt, að hann mundi ekki aptur heim koma. Hitt er og mælt,

að faðir hans hafi ákaft viljað láta hann fara, því þó Reynistaðafólk væri

auöugt, bjóst Haldór viö, að vinir sínir mundu gefa Einari kind og kind,

er hann, svo úngnr færi til fjárkaupanna. 2
fcegar þeir bræöur voru að

fjárkaupunum eystra og syöra, er mælt, aö Bjarni, er var í flestu fyrir

þeim félögum, hafi eitt sinn komið inn í smiðju, þar sem prestur nokkur

var að smíða járn. Bjarni tók upp járnbút einn, er lá hjá presti, og mælti:

1. Sbr. Isl. Volkssagen von Dr. K. Maurer, 62—64. bls.

2. þessa 8ógn um tilgáng Haldórs, aö senda Einar son sinn suöur, heyrÖi eg úngur

(c. 1835) austur í Rílngárvallasýslu.
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„Tvíllaust þetta tel eg stál,

tólin prests eru komin 1 á ról.
u

þessu reiddist prestur; því svo stóö á, aö haiin átti þúngameð vinnu-

konu sinni, og hugöi, sem þó var ekki, aö Bjarni hefói heyrt það, og vildi

bregða sér brígzlum
;
prestur svaraði þá í bræöi sinni

:

„Ýli þín af sulti sál,

sólarlaus fyrir næstu jól."

þessi ummæli prests uröu að áhrínsorðum
,

því seint um haustiö lögðu

teir félagar fjórir með féð upp á fjöllin, og ætluðu norður Kjalveg, þrátt

fyrir aövaranir vina þeirra og kunníngja, því svo þókti, sem feigð kallaði aö

fceim. Var þeim þá feinginn leiðsögumaður, er Jón hét. En alt um þaö

komu þeir hvergi fram, og uröu allir úti meö fénu og öðrum Ijármunum,

þeir höföu með sér.

Nú leið allur veturinn, svo aö ekkert spuröist til þeirra bræðra. En
fyrst feingu menn á Reynistaö grun á, hvernig fariö heföi, þegar Björgu 2

Haldórsdóttur, systur þeirra bræðra, dreymdi, að Bjarni kærni til sín og

kvæði

:

„Einginn finna okkur má
undir fannahjarni

;

dægur þrjú yfir dauöura ná

dapur sat hann Bjarni.
1 '

Leið svo af veturinn til þess um voriö, aö feröamaður einn fór suður

íjöll, og fann tjald þeirra félaga, og þóktist sjá þar lík beggja þeirra bræðra,

°g tveggja manna annara. Síðar komu aörir feröamenn aö tjaldinu; sáu

H að eins tvö líkin, og þegar sent var frá Keynistað eptir líkunum, fundust

ekki nema tvö. Voru þaö lík þeirra Siguröar og Jóns leiðsögumanns.

Eptir lánga leit fannst miklu norðar á íjöllunum öpnur höndin af Jóni

A-ustmann
,
reiðtýgi hans og reiögjaröir sundurskornár, og reiðhestur hans

skorinn á háls. Var það trú manna, að hann, sem hafði verið mestur
l^annskapsmaður þeirra félaga, hefði haldið noröur þángaö, en heföi, þegar

hann örvænti um að ná norður í bygð, drepið sjálfur hestinn, til að stytta

eymdarstundir hans. En af bræörunum fannst hvorki hold né hár, né

heldur gripir þeir, er þeir höfðu haft meö sér. þegar lík þeirra bræöra

fundust ekki, dreymdi systur þeirra um, aö Bjarni bróöir sinn kæmi og

kvæöi þetta:
9

„I klettaskoru kreptir liggjum bræöur;

en í tjaldi áður þar

allir hvíldum félagar. u

1. Frá [hafa afcrir jjannig: Jjó fari.

2. AÖrir segja, aÖ RagnheiÖi, móöur þeirra bræbra, haíi dreymt Bjarna, og hann liaíi

Wöiö viö hana vísur j>ær, sem hör koma á eptir, og peirri sögusögu heh'r I)r. Maurer
íylgt, en eg fylgi frásögu Skúla prests, sem er uppalinn í SkagafirÖi.
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Af þessari stöku feingu menn grun á, aö maður nokkur, sem fariö

hafði þenna veg um voriö, hefði stolið af Hkum þeirra bræðra öllu íémætu,

tekið síðan líkin sjálí úr tjaldinu og falið einhvcrstaöar. Var þá þyrjuð

ransókn, og mál höföað, en alt kom fyrir ekki. En meö þyí ekkert var

sparað til að fá skýrslu um líkhvarfið, var galdramaöur tilfeinginn, að

vita, hvers hann mætti vísari veröa. Hann haföist viö í úthýsi á Reynistað.

þóktist hann sjá, að lík þeirra bræði'a væru urðuð í hraungjótu, og stór

hella ofaná, en miði með rúnum lægi undir hellunni, og sagði karl, aö líkin

mundu ekki finnast, fyrr en miöinn væri aö eingu oröin. þóktist hann

sjá þetta alt gjörla heima, og bjóst til feröar; en á leiöinni glaptist alt

fyrir honum, svo hann fann ekki líkin, er hann kom í óbygöina, þar sem

þeirra var von.

Líkin fundust loksins nálægt 1845, suður í Kjalhrauni, undir hellu,

eins og galdramaðurinn haföi sagt.

Sera I'orlákur l^órarinsson. (Eptir hándriti sora Skúla Gíslasonar á

Stóranúpi.) Nóttina eptir að séra þorlákur i^órarinsson drukknaöi í Bför^á,

dreymdi stúlku nokkra, er var lionum kunnug, að hann kæmi til hennar,

og kvæðir . a ;

„Dauðinn fór djarft aö mér,

dauðanum einginn ver;

dauöinn er súr og sætur,

samt er hann víst ágætur

þeim, sem í drottni deya,

og dóminum eptir þreya."

Bóndinn á Glrænmó. (Eptir handriti Jóns bónda SiguríSssonar í NjarÓvík.)

Stóri-Grænmór hét eitt af fornbýlum þeim, sem höfðu veriö í bygöarlagi

því í Noröurmúlasýslu , sem Eyar heita. Á 17. öld löföu enn uppi kofar
r

á Grænmó, og fékkst leingi taöa af bæarrústunum. A bæ þessum var

ílt vatnsból á vetrum, svo sækja varð í Lagarfljót, sem þá rann í öðrum

farveg, en nú, og miklu nær bænum, en þó var þángað laung stekkjargata.

Einu sinni í kafaldsbyl ætlaöi böndinn á Grænmó að sækja vatn í Lagar-

fljót, og koin ekki aptur. En um nóttina var þcssi vísa kvcðin á glugg-

anum uppi yfir konunni:

„Frost og íjúk er fast á búk,

frosinn mergur í beinum;

það finnst á mér, sem fornkveðið er,

að fátt segir af einum. u

l»ókti mönnum bóndinn gánga mjög aptur cptir þetta, og lagðist þá

niður bygð á Grænmó.

Einu sinni (eptir 1800) fórst maður í Grímseyar-bjargi seint um kvölcl,

og fréttist ekki lát hans um eyna, fyrr en morguninn eptir; en um nóttina
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dreymdi konu, sem dó 1843, aö maöur þessi kom á gluggann lijá henni,

var aö vinda blóöið úr húunni sinni og kvaö þessa vísu:

„þánka maöur gætinn, gegn,

geröu þér í hug um stund,

hvort að þessi feiknafregn

fákætt hafi sumra lund."

Um morguninn fréttist lát mannsins, og var haldið, aö hann heföi ekki

°i'ÖiÖ öllum harmdauöi. 1

Unnustinn. (Vestan af Skarðsströnd.) Einu sinni var piltur og stúlka á

^öb einum; þau voru trúlofuð og unnust mjög. Um veturinn átti hann að

fera til sjóróöra, og áttu þau tal meö sér, áöur cn hann fór. Lofaöi hann

unmistu sinni, aö hann skyldi skrifa henni vel og rækilega. Fór hann
sfóan á burt, og leiö svo fram undir jól. En um jólin fór stúlkuna opt

ílÖ dreyma unnusta sinn, og kvað svo mjög aö því, aö hún gat varla sofiö

^okkra rólega stund. Var hann að segja henni frá ýmsu, bæöi um sjálfa

hana og aðra. þar á bænum var kerlíng ein heldur fróð; fór stúlkan til

hennar, og sagöi henni frá draumum sínum, og aö hún mætti eigi sofa

n *eð neinni værð. Kerlíng lét lítt yfir, en sagöi |>ó viö stúlkuna: „Fará

skáltu aö sofa í kvöld; en eg skal búa uni huröina á húsi því, cr þú sefur
1>u Um kvöldiö fór stúlkan aö sofa; dreymdi hana þá, að unnusti sinn

kðömi á gluggann og mælti: „llla gjörðir þú, að loka huröinni fyrir mer;
0r nú svo komið, aö eg má eigi framar til þín koma, en þar eö svo er,

^ vildi eg vera draummaöur þinn. 11 Síöan kvaö hann vísu þessa:

„Vér höfum feingiö sæng í sjó

sviptir öllu grandi;

höfum þó á himni ró

hæstan guð prísandi.
u —

Fór hann síðan á burt. En stúlkan vaknaði. Var hún ]>á svo óð,

a
p hún hljóp út, og ætlaöi að fyrir fara sér. En sumt fólk var þá enn

eigi til sængur geingið, og náði það henni. Varö stúlkan svo jafngóð aptur,

°g vitjaði maðurinn hennar aldrei síöan. —
Fyrir tveimur árum drukknuðu margir mcnn af skipi milli lands o^

°ya. Voru þeir úr Mýrdal og undan Eyafjöllum, en ætluöu aö róa í eyun-
Uni um vertíðina. Gjörði hvast útsynníngsel um kvöldið, og þá heyrðu

að þeir hefðu farist. Um nóttina dreymdi kvennmann undan fjöllúnum,

einn maðurinn kæmi til sín og kvæði:

„Mjög var órótt,

þá að dró nótt.

Dapur er dauðinn kaldi.

!• þessi sögn er tekin eptir liandriti sera Jóns NorÖmanns , nú prcsts a6 Barbi í

* JJótum .
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Mig þar aö bar,

sem margur var

á lifandi manna landi. ;tl

Starkaðsver. (Frá séra Skúla Gíslasyni eptir sögn eystra.) Starkaðsver

heitir á framanveröum Gnúpverja afrétti, og stendur stór steinn einstakur

í verinu og heitir Starkaössteinn

;

2 er sagt, aö nafniö sé svo til oröiö, að

Starkaöur hefir maöur heitið frá Stóruvöllum í Bárðardal, er hafi átt unnustu,

sumir segja, á Stóranúpi, sumir á þrándarholti í Gnúpverjahrepp. Einu

sinni sem optar fór hann að finna hana, en varð úti sökum illviðurs og

þreytu í verinu undir steininum, alveg á réttum vegi. Um sama leyti

dreymdi heitmey hans, að Starkaður sinn kæmi til sín og kvæði:

„Ángur og mein fyrir auðarrein

opt hafa skatnar þegið,

Starkaöar bein und stórum stein

um stundu hafa legið:"

FcÖgarnir í Vestmannaeyum. (Eptir handrití sera Skúla Gíslasonar.)

þegar Grímur Pálsson, er seinna var prestur á Helgafelli, var við verzlun

í Vestmannaeyum, voru þar 2 feögar, er báðir hétu Guðmundar. Var hinn

eldri forsaungvari þar í eyunum ; hinn ýngri var sjómaður góður, en djarfur

og ófyrirleitinn; enda var hann drykkjuniaöur mikill. Einn vetur dreymdi

Grím, aö hann væri í Landakirkju. Sá hann þar dyr á kórvegg, þar sem

sæti Guömundar ýngra var, og þókti honum sem 12 lík væru borin þar

út, og mundi eitt vera lík Guömundar ýngra, en Guömundur eldri gekk

á eptir og saung þetta vers úr borðsálminum í gamla Grallaranum:

,,Meðan mettuöu sig,

mintust þeir sízt á þig;

tóku sér heiöna gleöi,

grinim féll á þá reiði."

Að bón Gríms reri Guðmundur á juii sinu um vcrtíöina við ellefta

mann. En einu sinni loíaði hann í góöu veöri farlausum manni aö íijóta

meö hinum tólfta, en á þeim degi fórst hann og hugöu menn, aö hann

heföi ofhlaöið sig.

„XJpp koma svik um síðir." (Sera Skúll Gíslason eptir sögii í Vatnsdal

nyröra.) Einu sinni var tekin gröf í kirkjugarði á prestsetri nokkru; kom

þar upp með ööruni grepti hauskúpa ein, og stóö bandprjónn gegnum hana.

Prestur geymdi hauskúpuna, þángaö til messaö var næsta helgan dag á

eptir. Beið hann þess, að alt fólk var komið í kirkju, og festi hann

1. Eptir handriti sera Skúla Gíslasonar.

2. Sbr. Ný felagsrit, lýsíng á Spreingisandsvegi. Af pví Dr. Maurer heh'r veriö sagt

Ööru vísi frá pessum atburöi, stendur sagan hjá honum í YiöburÖasögum, VI. fl.
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hauskúpuna upp yfir kirkjudyrum. Eptir embætti gekk prestur fyrstur út

með meðhjálpurunum, og hugöi aö þeiin, sem út geingu. J>eir uröu einkis

varir og gættu þá aö, hvort nokkur væri eptir inni; en þar var kerlíng

ein gömul mjög, sem bograöi að huröarbaki, og varð aö neyöa hana til

útgaungu. Drupu þá þrír blóðclropar af kúpunni niður á faldtraf kerlíngar.

Hún mælti þá: „Upp koma svik um síðir." Gekkst hún þá við því, að

hún heföi ráðiö fyrri manni sínum bana, meö því aö reka prjón gegnum

höfuð hans. Var hún þá úng og haföi átt hann nauöug, og samfarir þeirra

veriö skammar. Konan bjó sjálf um líkiö, og höföu ekki aðrir hugað að

því. Síöan hafði hún geingið að eiga annan mann, en hann var þá og

dauður. það er mælt, að kerlíngu þessari væri drekt, eins og gjört var

mæðrum, er fyrir fóru börnum sfnum.

d) Mjög svipað hinum næstu á undan er þeim mönnum farið , sem

gjöra vart við sig eptir dauðann í svefni eða vöku en sjaldan nema einu

sinni af því þeim þykir órélega fariö með bein sín framliðin, kistur þeirra

ómakaðar, eöa annað frá þeim tekiö, er þeir hafa mætur á. Ef þeim þykir

sér ofboöiö í einhverju slíku, gánga þeir opt aptur og hefna sín grimmi-

lega; en stundum láta þeir sér nægja, að heimta það aptur, er þávantar.

Einnig reiðast framliðnir því , ef ei er hirt um lík þeirra liðin
,

og þau

látin liggja aðhlynníngarlaus á víðavángi; gánga þeir þá aptur, og ásækja

þann opt og leingi, er líkiö fann, og hlynti ekki að því.

Jón ílak. (Eptir sögn gamallar konu í BorgarfirÖi, og leiörettíngum norölenzkra

skólapilta 1845.) Maöur hét Jón, og var kallaöur Jón flak. Hann var undar-

legur í geði, og lítt þokkaöur af sveitúngum sínum. þókti hann smáglett-

inn, og ekki unt aö hefna sín á honum» þegar Jón dó, gjöröu líkmennirnir

Það af hrekk við hann, að þeir létu gröfina snúa í norður og suöur. Jón

var grafinn aö kórbaki (í MúÍakirkjugaröi). En á hverri nóttu á eptir,

sókti hann að líkmönnunum, og kvað vísu þessa:

„Köld er mold á kór-bak,

kúrir þar undir Jón flak.

Itar snúa austur og vestur

allir, nema Jón flak,

allir, nema Jón flak."

Lét liann ekki af nauðan þessari, fyrr en hann var gratinn upp aptur, og

lagður austur og vestur eins og aðrir menn. — Aörir segja, að vísan hafi

heyrzt upp úr gröf Jóns í kirkjugaröinum. 1

1. Mjög hefir fariö mörgum sögnum um Jón, cr sera Skúli Gíslason segir aö haíi

veriö kallaöur Jón hrak; pví hann hafi veriö varmenni mikiö, og grunur haíi legiö á }jyí,

^Ö hann hafi loksins fargaö ser sjálfur, hafi hann bví veriö grafinn án yfirsaungs aö

korbaki og látinn snúa noröur og suöur. Nóttina eptir dreymdi sóknarprestinn , er ekki

var viöstaddur greptrun hans, aö Jón kœmi til sín og kvæöi:
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Loi8i8 í SkriÖuklausturs kirkjugar8i. (Eptir frásögn liórarins stúdcnts

Jónssonar frá Skriöuklanstri 18G0.) Jón hét maður og var Einarsson. Hann var

um tíma vinnumaður á Skriðuklaustri í Fljótsdal
;

eptir það fór hann þaðan

og dó á Valþjófsstað fyrir hér um bil 1G árum (1860). þegar hajin var

vinnumaöur á klaustrinu, dreymdi hann eina nótt, aö maöur kom til hans

í svefni ; hann sagöist eiga gröf í landsuöurhorni kirkjugarösins, og bað aö

grafa sig upp aptur, og snúa leiði sínu í norður og suöur, gagnstætt þVÍ

sem annara leiöi snúi, því hann sé ekld verður að liggja, eins og aðrir

framliönir. Jón vaknar við þetta og þykist sjá á eptir manninum, er hann

fer burtu. Eptir það sofnar Jón aptur, og hirðir ekki um drauminn.

Dreymir hann þá enn sama manninn, og þykir hann þá koma til sín mcð

meiri alvörusvip, en hiö fyrra sinn, og spyrja sig, hvort hann ætlaöi að

gjöra það fyrir sig, aö grafa sig öðru vísi, en aðra menn. Jón vaknar viö

það, og þýkist sjá, er hinn dauði geingur frá sér aptur. Jón fer enn og

sofnar, og dreýmir hinn sama mann í þriðja sinn. þýkir honum hann nú

vera með reiöisvip og segja: ,,]»ú'skalt hafa verra af ]>ví, ef þú gjörir

ekki þetta fyrir míg." Vaknar Jón þá, og þykist enn sjá manninn, í ]>ví

hahn fer frá rúminu. Einsetur Jón sér nú aö grafa upp leiðiö þegar daginu

eptir, þar sem hinn hafði til tekiö. Eptir þaö sofnar Jón, og sefur af til

morguns. ]>egar Jón cr kominn á fætur, tekur hann sér reku í hönd, fer

út í kirkjugarö, og grefur upp lciðið, sem honum var tilvísað, kemur þar

niöur á mannsbein, og grefur þau aptur gagnstætt því, sem aörír liggja,

í norður og suður, geingur svo vel frá gröfinni og gjörir upp leiðið, og er

það eina leiðið, sem svo snýr í kirkjugarðinum á Skriðuklaustri , og hefir

aldrei borið ncitt á hinum framliöna síöan.

Logsteinninn yfirKjarlani Ólafssyni. (islenzk æfintýri, 130—132. hls.

eptir almennri sögn.) Kjartan Olafsson er grafinn á Borg á Mýrum. Leiöi

hans er fyrir þverum kórgafli, og snýr í noröur og suður. l
3að er fullra

r

4 álna lángt. A leiðinu liggur rúnasteinn mikill. I^að cr baulustcinn

„Kalt er við kórhak,

hvílir \i&v Jón hrak;

allir snúa austur og vestur

ýtar, nema Jón lirak.

Kalt cr viö kórbak."

Daginn eptir Iét prestur grafa hann upp, og snúa honum rett. Sókti Jón j>á, ckki

frainar a^ lionum. Fyrir vestan er sú sögn um nafna minn , aí5 hann haíi att vonda

konu, er liafi látiíS grafa mann sinn, svo sem fyrr er gctiÖ, til jiess ao gjöra honum enn

skömm í gröfinni. þá cr jjað og enn ein sögn um Jón að lík hans liafi veriö látiÖ svo

í gröfina, af ]>ví vonzkuveöur hafí gjört, er hann var moldu ausinn , en ckki af illvilja

þeirra, er aÖstóöu, og haíi j>ví líkmcnnirnir flýtt sér aÖ koma honum einhvern veginn

niÖur. 1

J. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. G4. bls.



digur og lítiö styttri, en leiðið. Rúnirnar á honutn cru lítt læsilegar og

sumár meö öllú ólæsilegar. Steinninn cr brotinn í sundur í marga búta,

ög segja menh, að bóndi einn áBorg liafi gjört það. Svo stóö á, aö bóndi

sctlaöi að sctja niður smiöju sína fyrir sláttinh citt sumar. Yantaði hann

bá laglcga stcina í aflinn. Hann tók ]>á stcin Kjartans og braut hann í

snndur, og lilóö aflinn úr bxotunum. Um kveldiö gekk bóndi til hvílu.

Hann svaf einn í dyralopti, en vinnumaður hans svaf i skála eða baðstofu;

Um nóttina dreymdi vinnumanninn, að maöur kom að honum, mikill vcxti

°g þreklegur. Hann segir: „Bóndi þarf áð finna þig á morgun, pcgar þú

kemur á fætur." Vinnumaðurinn vaknaöi um morguninn og mundi draum
sinn

, en gaf ekki gaum að lionum. Leiö svo fram undir dagmál. Fór

honuni aö lengja eptir bónda, og fcr til lians. Liggur l»á bóndi í rúmi

sínu. Vinnumaðurinn spyr, hvort hann vaki. Bóndi segir, að svo sé.

^En heyrðu," segir hann, „mig dreymdi í nótt, aö ]>aö kom híngaö maöur
upp á loptiö. Hann var mikill vexti og þreklegur, vel limaöur og aö öllu

hinn ásjálegastá. Hann var í dökkum 'klæöum, cn eigi gat cg séð í andíit

honum. Mér þókti hann scgja við mig: „Illa gjörðir t>ú, cr þú tókst steinninn

tainn ígær, og brauzt hanh í suudur. Hann var sú eina minníng, er hélt

^afni mínu á lopti, og þessarar minníhgar gaztu ckki unt mér, og skal

þess grimmilega hefnt. Láttu nú þegar brotin út á leiöi mitt á morgun í

Þeirri röö, sem áður voru þau. En (yrir það, að ]>ú brauzt stein minn,

^kaltu aldrei framar heilum fæti á jörðu stíga.
tc Um leiö og hann mælti

tetta snart hann klæöi á mér, og þá vaknaði cg, og poldi ei viö fyrir

v0rkjum, en eg þóktist sjá svip mannsins, er hann fór ofan af loptinu."

^Ætla eg" segir bóndi, „aö ^etta hafi verið Kjartan, og skaltu nú taka

stein hans og leggja brotin á leiöiö, eins og áður voru þau." Vinnumaöur

?jöröi þaö. Sagan segir, aö bóndi liafi aldrei orðið heill lieilsu, og jafnan

lifað viö örkuml.

(Lýsíng á Borgasteinum, eptir Sigurð málara Guömundsson.)
Nro. 1.

Ai því eg vj] sem fæst segja um letrið á ]>essum steinum, scm eg hefi myndaÖ svo
njikvsemt, sem eg held aí nú se auöiö, skal eg aö eins lcyfa Jmer aö gjöra nokkrar
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athugasemdir um steinana sjálfa. Er jjað j>á fyrst, að eg trúi j>ví fastlega, að legsteinn

Kjartans haíi veriö til, eins og leiði hans er enn til sýnis á Borg, og bendir hin alkunna

sögn jiess um bóndann, sem sagt er aö hafi brotiö legstein Kjartans sundur, tii að bafa

hann í smiðjuafl. Undarlegt er, að hugsa sér, að sú sögn heföi myndazt, heföi einginn

steinn veriö yfir leiöi Kjartans, og heföi steinninn ekki veriÖ til, mundu menn varla geta

vitað nú, hvar leiöi Kjartans væri, fremur en leiöi annara fornrnanna, sem flest eru gleymd,

af J>ví eingir steinar hafa veriö yíir jæim. í annan stað segir Eggert Ólafsson, að legsteinn

Kjartans sé i 3 pörtum; en Jjó hefir sásteinn, sem hann sá og myndaöi (Nr. 1), aldrei veriÖ

brotinn, nema í tvo hluti. Nú vil eg geta |>ess til , aö sögnin um bóndann hafi vakaö

fyrir Eggert, og haíi hann Jjess vegna ímyndað sér, aö hin brotin, sem lágu |>ar nálægt,

væru af sama steininum , og yröu j>ó aö minnsta kosti j>rjú
,

og nálguöust aö j>ví leyti

betur sögninni. I j>riöja lagi er J>ess aö geta, aö rúnasteinninn, semhérræðir um(Nr. 2), er i

3 hlutum. Aö jjessum steini heíir veriö of seint hugaö, og jjað Jjví fremur, sem eg hygg?

að likindi sé til, aÖ j>að sé Kjartans steinninn, ef hann er annars nokkurstaöar til; en aÖ

hinum fyrnefnda steiní, er Eggert Olafsson segir frá hafa menn gætt, sem eg ætla aö nú

sé fullsannaö, að ekki sé sá rétti. Eg fyrir mitt leyti er sannfæröur um, aö öll j>essi

3 brot eru af einum og sama steini; J>aö sýnir digurðin á brotunum, liturinn, grjótið og

loptholurnar, en j>ó j>essa bezt brúnirnar og fletirnir, sem einnig sýna, hvernig brotin eigi

aö snúa. Aö tvö aptari brotin eigi saman
,

sýnir j>aö , aö brotin falla saman í sáriö, og

fletirnir á báöum eru Jjá jafn breiöir. Eg lield og, aö fremsti hlutinn veröi aö snúa, eins

og hann er sýndur á rriyndinni; Jjví eölilegast er, aÖ minni rúnalínan heyri |>eim megin.

En j>ar af flýtur aptur, að ii-rúnin í miöbrotinu veröur aö eiga aptan viö rúnaliuuna á

minna fletinum, j>ví sú rún getur ekki staöiö einstök, en j>aö yröi hún, ef miöbrotiö væri

sett aptur fyrir hiö leingsta. Fremst getur miöbrotiö ekki heldur veriö, Jjví J>á yrÖi eyðan,

sem nú er framan viÖ byrjunina, í miöjunni; en j>að lítur út, aö i Jjeirri eyöu hafa aldrei

veriö rúnir. En j>ó getur maöur ekki sagt um j>aö meö vissu. Hvergi finnast annarstaöar

rúnir á steininum, er eg get séö, en á jjessum 2 flötum. þessi stein er svo slitinn, og

brotinn, og sumar rúnirnar á honum svo forneskjulegar, og auösjáanlcga bundnar, aö eg

leiði minn hest frá, að eiga viö Jjær aö svo stöddu. Eg vil einúngis gjöra J>á athugasemd,

að eg hygg, að sá seinasti stafurinn í iyrsta orðinu sé ekki r, heklur 1 eöa t; J>ví þaö,

sem gjörir rúnina líka r, er ákaílega grunt, en hitt á rúninni er djúpt. það, sem eg get

helzt ráðiö í af rúnunurn, er jjaö, aö maöur sá, sem steinninn hefir veriö lagöur yfir, hefir

(mér liggur viö aÖ segja án efa) veriö OJafsson, Jjví á mjórra fletinum er o og 1 svo skýrt,

sem nokkrar rúnir geta veriö. því næst lield eg móti fyrir ai, og mun púnkturinn,

sem er fyrir framan Jiað, vera endinn á skástrikinu, fram úr a-leggnuni beina, og hefir

skástrikiö verið djúpt og grafiö niöur í endann líkt og leggurinn efst á o-inu og aptari

leggurinn á n-inu, sem optast stendur. Síöan sést dauft votta fyrir i', en s-in lencla í

hrúfunni. þá sést móta fyrir báöum smástrikunum fyrir framan o optast á fremra brotinu.

þessir stafir eru allir meö mátulegu millibili. Vera má aö jjetta Jjyki ekki óræk sönnun

fyrir Jjví, aö úr jjessum stöí'um eigi aö lesa Ólafsson, en Jjó
er húu líkleg. Ekki get

eg heldur fundiö neitt mannsnaíh íslenzkt, sem geti byrjaö á o og 1, annaö en Olafur,

alira sízt, jjegar jjaö er seinast í jafnstuttu grafletri. En menn vita, aö jjað var siður í

fornöld, aö hafa grafletrin sem styzt, optast ekki annaö en mannsnafniö og fööurnafn

Jjcss, er lá undir steininum, eins og t. d. er á rúnasteininum á Höskuldsstööum á Skaga-

strönd, sem eg hefi séð og lesiö á: her hvilir sira marteinn prestur, ogásteininum

í Hvammi í Noröurárdal: her hviler semundr garnlason. þannig eru mörg dæmi

fyrir Jjví, aÖ íslenzku legsteinarnir elztu hafa vcjriÖ með rnjög stuttu grafletri, og svo

hefir jjessi Borgarstein verið, Jjví annars væri rúnir á 2 eöa 3 flötum hans, líkt og er á

mörgum íslenzkum rúnasteinurn , sem ásamt fyrirbænuin j>eini, sem á Jjeim standa fyrir

hinum dauöu, er seinna á öldum munu liafa farið að tíökast, sýnir, að feir eru talsvert



Ýngri en jieir, sem nú var getiö. En hvergi hefi eg oröiö þess var , aÖ þess sé getiö á

íslenzkum rúnasteinum, hver haíi látiö rista rúnirnar, eÖa leggja steininn yfir hina dauöu,

sem mjög er títt á útlendum rúnasteinum.

Bæarbruni á Staðarfelli. 1 (Eptir handriti Guöhrands Vigfússonar, og sögn

ftöur hans.) í kirkjugaröinum á Staðarfelli er fornmannasteinn kallaör

Hvómundarsteiim (þó ekki eldri en frá 17. öld). þessum steini var eitthvað

kipt úr staö skömmu áÖr en bærinn brann; en í eldinum sáu menn báfan

ftiann svo að tók upp yfir felliö
,

og það sögöu menn að verið hefði

Hrómundur.

Kctill prestur í Húsavík. (Vestan af Skarösströnd.) Fyrir norðan var

Prestur að nafni Ketill; hann var Jónsson, og bjó á Húsavík. 2 Hann lét

grafa upp líkkistur úr kirkjugarðinum, og sagðist hann gjöra það af því,

að svo rúmlítið væri orðiö í kirkjugaröinum, en ekki væri annað en órými
a& þessum kistum, þar sem líkin væru alveg rotnuð. Einu sinni stóð

svo á, að þrjár kerlíngar voru frammi í eldhúsi, og voru að brenna kist-

uuum; stökk þá úr eldinum neisti og á eina kerlínguna; kviknaði fljótt í

fötum hennar, og svo líka í fötum hinna kerlínganna; því að þær voru
allar nærri hverri annari. Var eldurinn svo ákafur, að þær voru allar

dauðar, áöur en fólk kom til og slökti eldinn. Um nóttina dreymdi prest,

ttiaður koma til sín og segja: „þér skal ei auðnast að rýmka til í kirkju-

garðinum, þótt þú sért að rífa upp kisturnar okkar; því nú hefi eg drepið

trjár kerlíngar hjá þér til hefndar fyrir oss, og taka þær upp nokkurt
rúm í garðinum, og enn fleiri skal eg drepa, ef þú lætur ekki af þessu
athæfi |)ínu.

u Fór maöurinn svo á burt; en prestur vaknaði og gróf aldrei

franiar upp neina kistu úr kirkjugarðinum.

„Fáðu mér beinið mitt, Gunna. (i það er venja í sveitum, að hafa

Ijós með sér á vetrum í fjósiö. Eru jafnaöarlega höfö til þess ljósfæri

Þau, er kola [eða pannaj heitir; er það þunt ílát og flatt, með skapti

aptur úr mjóu, sem sett er inn í gat á einhverri fjós-stoöinni, til að bera

birtu, meðan verið er að athafna sig í fjósinu. í kolunni logar á kveyk og
lýsi og er húii jafnan borin með ljósinu logandi á í fjósið í hulstri nokkru,
s^ni til þess er gjört, og ljósberi heitir, og líkast er timburhúsi í lögun

hvössum þakhornum; lítið og lágt op er liaft neðst við botninn á

óðrum enda ljósberans, og þar er kolunni rent inn í, er ljós er borið í

íjósið. Einn vetur tók griðkona nokkur, er Guðrún hét og var fjósakona

á kirkjustaö, það til bragðs, er hún haföi týnt eða brotiö fjós-koluna, aö

^ún haföi brot af hauskúpu af manni, sem komið haföi upp úr kirkjugarði,

1. Sbr. 31. bls. a undan.

2. Ketill Jónsson er talinn prestur bæöi aö Húsavík og Prestliólum fyrir og um 1537,
sptir prestatali Gunnlaugs þóröarsonar á Skuggabjörgum. Sagan er vestan af Skarösströnd.



fyrir kolu í fjósiö, og let loga á henni; Ekki bar neitt á neinu fyrir þaö

allán veturinn fram yfir jól. En á gamlárs-kvöld, er griðka l>essi var búin

aö bera Jjós í fjósið, og hafði það, eins og hún var vön í hauskúpubrotinu,

var kallaö á fjósgluggann til hennar og sagt: „Fáöu mer beiniö mitt, Giinna."

Guðrún gjöröi sér lítlð fyrir, tekur höfuöskelina, eins og liún var meö ljós-

inu, fleygir henni á flórinn, treöur ofan á hana og segir: „Sæktu það l>á,

bölvaður." Aðrir segja, aö Guðrún hafi aö eins fleygt bratinu af haus-

kúpunni þángað, sem henni heyröist hljóðið koma, en ekki troöiö ofan á

það. En hvort heldur sem var, varö stúlkunni ekkert meint viö þetta.
1

Ilauskúpan. (Eptir handriti séra Skáia Gíslásonar.) Einu sinni var tekin

gröf í kirkjugaröi nokkruin, og kom upp mikill gröptur. En, eins og vándi

er, var hann látinn niður aptur meö lastunni. Um nóttina eptir dreyindi

konu kirkjubóndans, aö kvennmaður kæmi til hennar; íitin kvaö:

„Geingiö lief eg um garöinn móö,

gleöistundir dvína,

hauskúpuna, heillín góö,

hvergi finn eg mína.u

Síöan lét konan leita og fanst hauskúpan fyrir utan kirkjugaröinn, er

hundar höföu borið út úr honum, meöan beinin lágu uppi, án þess l»ví væri

veitt eptirtekt. Konan let jaröa kúpuna og svaf síðan í næöi.

„Kjálkarnir mínir, 4i Einu sinni var prestur á kirkjustaö. Hann

haföi l>ann siö, aö hann let taka allan gröpt, sein kom upp úr kirkjugarö-

inum hjá ser og brenna honum. Einu sinni sem optar var lík grafið

aö kirkju hans, kom þá fyrir gröptur og var hann hirtur af eldakonunni

eptir boöi prests. En meö ]>ví gröpturinii liaföi vöknaö, annaöhvort af

rigníugu eöa snjókomu, er hann var tekinn upp, gat eldakonan ekki brent

honum begar, og varð aö hafa hann viö eldinn og á Wóöarsteinunum til

aö þurka hann. Meöan á pessu stóö, heyröi eldakonan, er hún var að elda

í rökkrinu, aö sagt var meö veikri röddu einlivers staðar nærri hlóöunuin:

,,Kjálkarnir mínir, kjálkarnir mínir." tjessi orð heyröi hún í annað sinn

tvítekin. Fór hún [Á að svipast um mannabeinin, er láu kríngum hlóöin

hjá henni, livaö t>essu mundi olla, en fann þar engan mannskjálka. þá

heyrir hún sagt í þriðja sinni meö enn eymdarlegri röddu, en áöur: „Æ,
kjálkarnir mínir, kjálkarnir mínir." Fer hún ]>á og leitar enn betur, og

finnur 2 samfasta barnskjálka, er þokazt höfðu af hlóöar-steiniiium ofam'

annaö hlóöarvikiö, og voru nærri farnir að brenna.. Skilur hún |>á, aö

svipur barns þess, er átti kjálkana, niuni ekki hafa viljaö, aö þeir brynni-

1. Sagan cr tekin eptir Sigarði ínálara Gu^nmndssyni. Sbr. Dr. Maurers Isl«

Volkss. 04. bls.
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Síöan tekur hún kjálkana og vefur l>á í líni, og kemur þeim ofaní gröf,

er næst var grafiö í kirkjugarðinum, Eptir það bar ekki á neinum reymleika. 1

Mannsrifið. (Eptir frásögn Sveins Haldórssonar í Túnguhliö' í AlptafirSi.) fcögar

séra Éiríkur Rafnkelsson var prestur á Hofi í Álptafirði (1779—1785), var

bjá honum vinnukona, sem Oddný hét, og var hún heitin manni nokkrum
tar í sveit. Einu sinni var grafiö lík í Hoís-kirkjugarði, og sáu líkmenn-
lrnir, að Oddný kom út aö gröfinni, og var eitthvað að róta í moldinni;

Pegar hún hafði rótaö þar nokkra stund, fór hún inn í bæ aptur, og gáfu

Hir henni eiugan gaum. En nóttina eptir þókti sera Eiríki maður koma
sín, og biöja sig að útvega ser beiniö sitt, sem Oddný vinnukona hans

heföi tekiö úr moldinni daginn áöur. Hinn dauði maður sagöist hafa beöiö

^ddnýu um það, „en hún vildi ekki láta það af hendi, og sagðist ekki

hafa tekiö þaö;u síðan hvarf hann burtu. Morguninn eptir geingur prestur
11 Oddnýu, og segir, aö hún hafi tekiö mannsbein úr moldinni ígær, og
a* hún skuli láta þaö af hendi við sig. En liún var ekki á þyí, og verður
uPpi bálvond, svo prestur hættir aö þýfga hana um þaö. Næstu nótt kemur
hinn dauði aptur til prests, og biður hann nú, hvað sem tautar, að ná
^Gininu sínu af Oddnýu; því hann vilji fyrir hvern mun i'á það, og hverfur

hánn síöan presti. þegar prestur vaknar um morguninn, fer hann á fætur;
er há Oddný aö þvo föt við læk einn úti í túninu; prestur geingur til

^onnar og heimtar af henni beinið eða mannsrifiö. Hún neitar enn þver-

aö hún hafi tekið nokkurt bein. En prestur tekur hana þá, og afklæðir

°8 finnur mannsrif vafiö innan í grárri ull í barmi hennar. 2 Strýkir liann

Svo stelpuna, en tekur beiniö og Íætur það út í kirkjugarö í gröfina; eptir

það segir hann unnusta Oddnýar frá þessu tiltæki hennar, og biður hann
aÖ íhuga, hvort hann vilji taka hana að ser. En unnusti hennar Íét það

á sig fá og átti hana, og bar ekkert á henni síðan , né heldur að

dauði vitjaði neins ofanjarðar eptir þetta.

Draugs - liúfan. (Eptir handrití Jóns Bjarnasonar í Breibuvík í Múlasýslu.)

^ kirkjustað nokkrum var meðal annars fólks únglíngspiltur og stúlka.

^reingurinn haföi þaö til siös, að hræöa stúlkuna, en hún var orðinn þessu
Sv° vön, að hún hræddist ekkert. því aö, þó hún sæi eitthvað, hélt hún,
a^ l?að væri dreingurinn aö hræöa sig. Einu sinni bar svo við, að þveiginn
Var tvottur og þar á meöal margár hvítar nátthúfur, sem þá voru tíðkaðar.

^ni kvöldiö var stúlkan beöin aö sækja þvottinn út á kirkjugaröinn. Hún
lleypur út og fer áð tína saman þvottinn. þegar hún er því nær búin,
ör hún, hvar hvít vofa situr á einu leiði í garðinum. Hún hugsar með

að nú ætli strákurinn aö hræða sig. Hleypur hún þá til og brifsar

Sagan er tekin eptir frásögn Markúsar skólapilts Gíslasonar úr Mýrarsýslu.

2« Sbr. tilbera og tilbúníng þeirra í 111, 2. gr.
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af vofunni húfuna, því hún hélt, aö dreingurinn hefði tekið eina nátthúfuna,

og segir: „þér skal nú ekki takast að hræða mig í þetta sinn.
u Fór hún

svo inn með þvottinn; var þá dreingurinn inni. Nú var farið að skipta

þvottinum; var þá ein húfa umfram, og var moldug innan. J>á varð stúlk-

an hrædd. Morguninn eptir sat vofan á leiðinu, og vissu menn ekki, hvað

til skyldi gjöra, þyí einginn þorði að færa vofunni húfuna, svo sent var

um sveitina eptir ráðleggíngu. þar var gamall maður í sveitinni, er lagði

það til, að ekki gæti hjá því farið, að eitthvað ílt hlytist af þessu, nema

ef stúlkan sjálf færði vofunni húfuna, og setti hana þegjandi upp á vofuna,

og skyldi margt fólk horfa á. Var þessu þreingt að stúlkunni, að fara

með húfuna, og setja upp á vofuna, svo að hún fór með hálfum hug, og

setti húfuna upp á vofuna, og sagði um leið og hún var búin: „Ertu nú

ánægður?" En draugurinn brá við, sló hana og sagði: ,,Já. Ert þú

ánægð?" Og með það steyptist hann niöur í leiðiö. Stúlkan féll viö höggið,

svo menn hlupu til og tóku hana, og var hún þá dauð. Dreingnum var

refsað fyrir það, að vera að hræða hana, því það var álitið, að öll ógæfan

hefði hlotizt af honum, og lagði hann niður, að hræða menn, og lýkur hér

þessari sögu.

Neilð mitt forna. (Eptir frú Helgu sál. Benedictsdóttur Gröndals.) Einu sinní

var tekin gröf aö líki á kirkjustað. fcar bar að mann einn keskinn og

glensmikinn. En í því kom upp hauskúpa stór úr gröfinni. Maðurinn

skoðaði hana um stund, og haföi það einkum í skopi, hvað nefið hefði verið

stórt á manni þessum í lifanda lífi, því nefbeinið var geysimikið og íbjúgt.

Af því grafarmennirnir tóku ekkert undir það með honuin, lagði hann bráðum

af sér hauskúpuna og gekk burtu. Nóttina eptir dreymdi hann, að honum

þókti koma til sín kona heldur stórskorin með bjúgt nef og mikiö og

kveða þetta:

Lastaðu ekki nefiö mitt hið forna,

ekki skapti sjálfa sig

\ ein heiöarlig

seimþorn norna.

Kerlíngin apturgcingna. (Vestan af Skarósströnd.) það var fyrir fáum

árum, aö tveir menn áttu tal saman; kom þar margt á góma meöal þeirra,

og þar á meöal töluöu þeir um drauga og dauða menn. Kvaðst annar

þeirra jafnan skyldi gjöra dauðum manni, er hann fyndi, það gott, er hann

gæti. En hinn kvaðst ekkert mundi hirða uni
,

þótt hann fyndi lík ,
og

gánga fram hjá því, sem öðru hræi. Sá maður hét Ketill. Leið nú nokkur

tími; einu sinni var Ketill á ferð, og fann hann þá dauða kerlíngu; gekk

hann fram hjá henni, og hirti ekkert um hana; kemst hann nú heim um

kvöldið, og leggst niður að sofa. En þegar hann er sofnaöur, dreymir
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Wn, að kerlíng komi til sín og segi i „Ekki 1>akka eg þér fyrit Hð, sem

bú gjörðir mer gott í dag; því þú gjörðir mér hvorki gottnéílt;" sýndist

nonum hún svo voðaleg, að hann vaknaði; grípur nú sax, er var hjá rúmi
hans og hleypur á kerlíngu (því hann þóktist sjá hana, er hann vaknaði)

nieð miklum blótsyrðum og segir: „Viltu, að eg reki hnííinn í andskotann

á þér?u En í því hvarf hún. Sofnar hann nú aptur, og þókti honum, að

kerlíng kæmi í annað skipti með lúngun úr sér, og vildi sletta þeim

framan í hann, og gekk alveg að rúminu. Vaknar hann þá, grípur saxið,

°g vill leggja til kerlíngar, en hún hvarf sem fyrr. Sofnar hann nú í

•kriðja sinn; þókti lionum hún koma þá aptur, og ætlaði að heingja hann.

^erður honum þá heldur en ekki bilt við, og grípur nú saxið, stekkur

°fan úr rúminu og eltir kerlíngu út í dyr. En hún hvarf enn, sem fyrri.

Ifrauzt hann svo mjög um í seinasta skipti, sem kerlíng kom, að alt fólkið

vaknaði. Eptir þetta fylgdi kerlíng honum jafnan, hvort sem hann fór.

Eitt sinn var hann t. a. m. um vetrartíma í muggu-kafaldi síöla dags

uiður í nesi einu við sjó, og gætti sauða; vildi hann reka þá til húsa, og
'agði á stað með ]>á. En er hann hefir nokkra stund rekið sauöina, heyrir

hann nið mikinn og suðu; er hann þá kominn rétt fram á ísbrún með alla

sauðina, og þar hitti maður liann, er sendur var að leita að honum, og

kom honum með sauðunum heim; en karl kvað kerlíngu hafa vilt um sig.

e) þá eru þeir framliönir og á kreiki, sem lifandi menn hafa gjört

Ws eða liðnum og þáí gamni, heimboð eða einhverju góðu. Virðistsvo,

sem draugar unni mjög oröheldni; því þeir sækja svo fast eptir, að efnd

sé orð við þá, að ekki verður undan þeim komizt, sem sögurnar sýna,

íierna verra hljótist af.

„Heltu út úr einum kút.u Einhvern tíma voru 2 kunníngjar, annar

l̂ngur, en hin aldurhníginn ; er svo sagt, að hann væri ölkær, og hafði

hinn ýngri lofað honum i veizlu sína. En áður hiin yrði haldin, dó hinn

gamli niaður. Var hann grafinn á hinum sama kirkjustað, og hinn kvæntist,

°g var veizlan haldin á kirkjustaönum. Um nóttina dreymdi brúðgumann,
aÖ vinur sinn kæmi til sín. Hann kvað:

„[Heltu út úr einum kút 1

ofaní gröf mér búna

beinin mín í brennivín

bráðlega lánga núna.a

Hann fór á fætur og helti úr 4 potta kút yfir leiði vinar síns, og
dreymdi hann ekki framar. 2

1. Frá [lieíir SigurÖur inálari GuÖumndsson J>annig:

„Hcltu' úr kút meö einga sút" o. s. frv.

2. Sagan er tekin eptir handriti sðra Skúla Gíslasonar.

I. 16
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„Hórílnn er fagur farfi." Einu sinni var lík grafið á prestsetri

nokkru og tóku vinnumenn prests gröfina. Hjá prestinum var vinnukona

ein úng og órög. Hún kom út í kirkjugarö , fcegar lángt var komið aö

taka gröfina. En í því hún kemur til grafarmanna tóku þeir upp manns-

bein eitt; þaö var lærleggur ákaflega stór. Stúlkan kemur auga á

legginn, og handleikur hann og segir síöan: „Gaman heföi veriö aö kyssa

þenna í lifinu." Aö tví búnu leggur hún niöur legginn og geingur burt. Nú
líöur dagur aö kvöldi, til Þess aö almyrkt er oröiö og ljós voru kveykt,

þá saknar prestur bókar nokkurrar, er hann hafði gleymt úti á altari í

kirkjunni um daginn. Hann biður nú stúlku tessa hina sömu, að sækja

fyrir sig bókina, því hún var kunmig að því, aö hún var með öllu ómyrkfælin.

Stúlkan tekur vel undir þaö, geingur út í kirkjuna, tekur bókina á altarinu

og geingur fram eptir kirkjugolfinu. þegar hún er komin fram aö kirkju-

dyrunum, sér hún, hvar situr ógurlega stór karlmaöur meö mikiö skegg í

krókbekknum aö norðanverðu, yrðír á hana og kvað vísu þessa:

„Horfinn er fagur farfi

forvitin sjáðu litinn

dreingur í [dauða geinginn 1

drós skoða [hvarminn ljósa 2

Hildarplögg voru höggvin

[þá háða eg 3 valþíng áöur;

kám 4 er á [kampi (v)orum r>

kystu, mær, ef þig lystir.
u

Stúlkan lét sér ekki bilt viö veröa, geingur aö honum og kysti hann.

Fór húu svo inn með bókina og bar ekki neitt á neinu. Önnur sögn er það,

að stúlkan hafi ekki átt aö þora aö kyssa manninn, er hann skoraði á hana,

heldur hafi komið á hana dauðans ofboö, og hlaupið út úr kirkjunni, orðiö

æöisgeingin og aldrei komið til sjálfrar sín, meöan hún liföi. En öllum ber

saman um þaö, aö þetfa hafi átt aö vera lærleggur einhvers stórvaxins

fornmanns, er kom úr gröfinni er hún sá í krókbekknum, og kvað vísuna.
6

BrúÖguminn og draugurinn. (Eptir sögn Kristrúnar Ásmundsdóttur í Grjóta

hjá Reykjavík.) Einu sinni voru fjórir menn að taka gröf að líki nokkru,

sumir segja, að það hafi verið í Reykhólakirkjugarði. þeir voru allir kátir

1. Frá [hafa aörir ^annig: „dauÖans geingi. <f

2. Frá [hafa aÖrir Jjannig: „farfann ijósa," og enn aörir: „hvarma ljósin."

3. Frá [hafa aörir svo: „háöum ver."

4. ASrir : „kar."

5. Frá [liafa abrir svo: á Kára vörum."

6. Sagan cr tekin eptir frásögn Siguröar málara GuÖmunclssonar og Páls Sigurðssonar

skólapilts. En Guöbrandur Vigfússon segir: „Kar er á kampi vorum heh' eg hoyrt; kar

er slíg á nybornum kálíi, ^vi er sagt ókaraÖr, og aÖ kýr kari kálf. Vísan er stælÖ og

ekki scrmo popularis; £ó hefir Jón í Grunnavík kunnaÖ hana og hún veriö algeng ár

1770. Eg hefi heyrt hana eignaöa Styr og svo segir Jón Ólafsson."
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nienn, og þó einn þeirra glensmestur, úngur maöur og fjörugur. þegar

gröfin fór að dýpka, kom upp úr henni gröptur mikill, og þar á meðal

lærleggur af nianni afskaplega stór. Sá af grafarmönnum, er glensfyllstur

var, tók lœrlegginn og virti liann fyrir sér, og bar liann við sig, og segir

sagan, að leggurinn hafi tekiö honum í mjööm af jafnsléttu, og hafi maður-

inn þó verið íullkominn meðalmaður á hæð. Að því búnu segir maður

bessi í spaugi: „það skal mér ekki bregðast, að þetta hefir verið góður

glímumaður og gaman væri að hafa hann í veizlunni sinni á síðan." Hinir

tóku undir það að vísu, en töluðu þó minna um. Eptir það leggur maöur-

inn frá sér lærlegginn hjá öðrum grepti. Síðan er ekki getið neitt um
neitt, þángað til fimm árum síðan, að þessi sami maður er búinn að festa

sér konu og búið að lýsa með honum 2 lýsíngarnar. Eptir það dreymir

konuefnið þrjár nætur í röð, að henni þykir maður ógurlega stór koma til

sín í svcfninum, og spyrja sig, hvort mannsefnið hennar muni nú ætla að

umna eptir því, sem hann hafi kalsaö við sig fyrir nokkrum árum, og

bætir því viö seinustu nóttina, aö hann skuli nú ekki undan því komast

að hafa sig fyrir borðgest í brúökaupum. Stúlkan gegndi þessu eingu, en

heldur fór aö fara um hana í svefninum, þegar hún hcyrði þetta, og af

því hvað maöurinn var stór. Hún haföi ekkert getiö um þessa drauma

sína viö mannsefniö, þángaö til hana hafói dreymt sama manninn þrisvar,

H segir hún viö unnusta sinn um morguninn: „Hverjum ætlarðu aö bjóöa

f veizluna okkar, hjartað mitt?u „Eg veit það nú ekki, heillin mín, a segir

hann; „eg er ekki farinn aö hugsa um það enn; eg ætlaöi aö láta lýsíng-

arnar líöa hjá fyrst.
u „Ertu þá ekki búinn að bjóða neinum enn? u

segir

hún. Maðurinn segist ekki muna eptir því, og fer nú að hugsa út í þetta,

og þókti þaö undarlegt, að hún var svona áfjáð að spyrja sig um það.

Eptir nokkra umhugsun segir hann, að það sé af og írá um þaö, hann

hafi eingum boöið enn; en satt sé það, að hann hafi fyrir nokkrum árum

sagt í glensi viö manns-lærlegg, sem komiö liafi upp úr gröf, aö það væri

gaman að hafa svo stórvaxinn mann í veizlunni sinni á síðan; en ekki geti

hanti kallað, aö hann hafi boðiö neinum fyrir það. Heitmey mansins varð

heldur alvarleg við það, og segir, aö þaö glens hefði ckki átt viö, og allra

sízt viö bein framliðinna, „og get eg nú sagt þér það,
u segir hún, „að

sá hirm sami, scm þú kalsaðir þetta viö, mun hafa íullan liug á aö koma
í veizluna okkar. u Síöan sagði hún lionum upp alla drauma sína, og hver

ummæli stóri maðurinn heföi haft síðustu nóttina. Unnusta hennar varö

heldúr bilt viö þetta, og segir, aö hún muni satt segja, aö slíkt gaman
hcíöi betur veriö ótalaö. Síöan fer hann aö sofa um kvöldiö, eins og vant

^ftt; en um nóttina þykir honum koma til sín ógurlega stór maöur, eins

°g risi, og heldur ygldur og ófrýnn, og þykir hann spyrja sig, hvort hann

^tli nú aö cfna þau orö sín viö sig, er hann liafi sagt iyrir 5 árum, að

hafa sig fyrir borögest í brúökaupi sínu. Maöurinn varð lafhræddur og

16*
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sagði, a5 þaö mundi verða aö vera svo. Hinn sagöi, aÖ hann skyldi ekkí

undan því komast, hvort sem honum þækti þaö betur eða ver, og hefði

|jaö verið þarfleysa aö færa að beinum sínum, og jafngott, þó hann feingi

smérþefinn af því. Eptír það fer draugurinn burtu, en maðurinn sefur

af til morguns, og segir konuefhinu draum sinn, og biður hana kenna sér

ráð. Hún sagði, að hann skyldi fá sér smiði og efniviö, og láta gjöra hús

í skyndi, sem samsvaraöi stærð manns þessa, sem hefði vitjað þeirra beggja

í draumi, svo hann gæti staðið þar uppréttur, og ekki minna innanmáls

á hvern veg, en hæðin væri undir bita, og svo skyldi hann láta tjalda

hús þetta, eins og vcnjulegt cr að tjalda brúðarsal, og búa þar þessum

boðsmanni hans borð með hvítum dúki, og bera fyrir hann vígða mold á

diski og vatn á flösku, því annara rétta mundi hann ekki neyta, setja þar

einn stól við borðiö og sæng í húsin, ef hann vildi hvíla sig; þrjú kerta-

ljós skyldi hann hafa á boröinu hjá honum og skyldi hann fylgja honum

þángað inn, en varast að gánga á undan honum, né heldur koma undir

sama þak og hann. Eingin boö skyldi hann heldur af honum þiggja, hvað

sem liann byði honum, og tala sem skemst við hann, en læsa húsin og

gánga frá honum, þegar hann væri búinn aö bjóða honum það, sem á borð

væri boriö. •Brúðguminn lætur nú fara að öllu, eins og brúðurin haföi fyrir

mælt, smíöa einstakt hús á hæfilegri stærð og veita þar allan umbúnað,

sem nú var sagt.

Nú líður fram að veizludeginum
,
og fer hjónavígslan fram, eins og

vcnja er til; því næst var sezt að veizlunni, og svo er staðiö upp frá boröum

l>egar aldimt var orðið, svo ekkert ber til tíðinda. Eptir það voru menn

á reiki um brúöarsalinn , cn sumir sátu viö drykkju, og skröfuöu saman.

Brúöhjónin sátu enn kyr, sem siður er til. þ>á var barið stórt högg að

dyrum, og verður öllum scint fyrir aö Ijúka upp; hnippir þá brúðurin í

hn'iögumann, en hann folnar allur upp við það. Líður svo lítil stund, og

cr cnn barið eitt högg miklu stærra. þá tekur brúðurin bónda sinn við

hönd sér, og leiðir hann sárnauðugan til dyranna, og lýkur þeim upp. Sjá

þau þar kominn afskaplega stóran mann, og segist hann nú vera þar kom-

inn, til aö sitja veizluna þeirra. Brúöurin ýtir svo brúðgumanum út úr

veizluhúsinu, til aö taka á móti þessum gesti, og biöur guð að styrkja

Jiann, um leiö og hún lætur aptur. En þaö er frá brúðgumanum að segja,

•að hann fer meö þenna mann meö sér aö húsi því, sem hann hafði látið

smíöa handa honum, og vísar honum þar inn. Komumaður vill, að brúð-

guminn gángi inn á undan sér, en það vill hann ekki. Verður það svo

úr, að hinn geingur inn á undan og segir um leið, að upp frá þessu skuli

hann varast að færa nokkurn tíma aö dauös manns beinum. Brúöguminn lét

sem hann heyrði þaö ckki, cn biöur hann aö gjöra sér gott af því, sem

fram sé borið, og misviröa ekki viö sig, þó hann geti ekki verið þar hjá

honum. Hinn biður brúögumann að koma þó inn til sín snöggvast; en
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brúðguminn vill það með eingu móti. þá segir draugur: „Fyrst aö þú

mátt ekki standa viö hjá mér í þetta sinn, eða koma inn til mín, vonast

eg þó eptir, aö þú gjörir það fyrir mig, að vitja apttir heimboös til mín."

En brúöguminn neitaöi því þverlega, og skellir svo hurðinni í lás. SíÖan

geingur hann í brúðarhúsið, og var þar alt 1101(1111' þegjandalegt, því allir

urðu hljóðir við þenna atburð. Brúðurinn var éin nieö gleðibragði. Síðán

fóru gestirnir að smátýnast burtu, en bjónin tóku á sig náðir, og sváfu

af til morguns. Um morguninn vildi bóndi fara áð vitja um gestinn, sem

seinast hafði komið kvöldinu áður. En brúðurin segir, að hann skuli ekki

fara þángað eitt fet, fyrr en hún komi meÖ honum. Gánga þau svo bæöi

til hússins, hún á undan og lýkur upp; er þá gesturinn allur á burtu og

hefir lokið vatninu úr flöskunni, en dreift möldinni af diskinum um alt

gólfið. „jþetta grunaði mig," sagði konan, „heíöir þú fárið til hússins á

undan mér, og stígið einum þínum íæti í þessa mold, |>á heföir þú horfiö

á vald draugsins, og aldrei átt apturkvæmt meir í mannheima. En mig

mun ekki saka, þó eg stigi hér inn, og skal eg sópa húsið og

hreinsa."

Aðrir segja svo frá, aö draugurinn hafi, um leið og hann íör burtu

aptur, geingið annaöhvort aö brúðarhúsdyrunum eöa að svefnhúsdyrum

teirra hjóna, og kveðið þetfca:

„Eg þarf ekki að þakka,

því eg fékk ekki að smakka,

utan vatnið tæra,

og moldiua að hræra. u

Eptir þetta vitjaði hann aldrei framár þeirra hjóna; en þau unnust

bæði vel og leingi.

f) Nú eru þeir, sem ill hryssíngar voru í lífinu, svo að öðrum stöð

ótti af þeim. þeir hafa opt ekki legiö kyrrir eptir dáuÖann, og hafa tekið

Þar við hinu megin, er þéir unnust ekki til hérna megin, að vinna lifandi

^önnum mein og tjón á ýmsan hátt, sem nú skal sýna.

Saga af Grínii Skeljiíngsbana. (AM. 569. 6. 4.) Sögu af Grími Skelj-

Ungshana sagði Guðmundr Snorrason vinnumaör Glsla Eirikssonar á Silfra-

stöðuin svo sem eptir fylgir. Á þeim bæ er Kot heitir í Norðrárdal, sem
uggr fram af Skagafiröi, en fyrir vestari Öxnadalsíieiði, bjó bóndieinnmeð
konu sinni, þau áttu þann son er Grímr het, hann var snémma efnUegr

°8 sterkr, og gjöröist þegar á æskualdri mjög ódæll, svo að nábúar þóttust
a* hans skiptum illt bíða; opt var hann aö leikum með öðrum bænda-
sonum og báru þeir jafnan lægra hlut og hrakti hann l>á, varð hann af

slíku anjög óþokkaðr. Á Silfrastöðum bjó bóndi einn atiðigr að kvikfé, en
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sá marlaki(!?) var á um hans hagi að honum varö illt tíl sauðamanns, fcYÍ

þeir uröu optliga bráökvaddir og það mest af tröllagangi sem þar var í

jjöllunum, og skeöi það optast hverja jólanótt aö íjáimaðr þar hvarf ;
var

þá svo komið, að enginn þorði þar að ganga undir fjárgeymslu. Eitt sinn

réð bóndi til vistar einn ókunnan mann er Skeljúngr het, hann var illilegr

að sjá, stór og sterkr, ósvífinn í orðum og illmæltr. þessi tókst á hendr

fjárgeymsluna og gekk það greiðlega, leið svo aö jólum. Aðfangadagskveldið

gekk Skeljúngr heiman með illu geði til fjár og kom eigi heim aptr, var

hans leitað, og fanst hann dauðr fram í hlfðinni og var þar dysjaðr. Hann

gekk síöan aptur og vitjaöi húsa bónda, og varð mikill reimleiki aö, mjög

líkt sern segir í Grettis sögu af Glám. Áðr nefndr Grímr frá Koti kom

eitt sinn til Silfrastaða, gisti þar um nótt og lagði sig í skála, var þá

mjög eyddr bærinn að fólki af ásókn Skeljúngs. Um nóttina kom draugrinn

inn í skálann og þreif til Gríms þar hann lá, hann spratt upp í móti pg

tókust þeir á, færðu síðan leikinn út og fram meö hlíðinni nokkuð

bænum. þar á hól cinum fékk Grímr yfir unnið drauginn og drap hauu,

rendi síðan þrjár borur með spjóti því er haföi á stein þann er þar stóö

á hólnum og batt þar við Skeljúng datiðan. (Næsta er hvert hann ekki

risti vaö úr húðarslitri því er þeir höfðu togast um til aö binda hann með.)

Aö því gjörðu gekk hann lieim aptr til bæjarins , tók eld og eldsneyti,

sneri svo aptr til Skeljúngs og brendi hann þar upp til ösku, bar síðan

öskuna fram í Norðrá, sem þá féll þar strax uhdir hólnum, í einn hyl

árinnar og mælti svo um, að þar í þeim hyl skylcli eigi fiskveiöi bregöast,

sem lengi síðan viðhélzt þar í hylnum. Nú er Norörá fallin lengra'suðr,

en sér þó farveg hennar. Steinninn sá er Skeljúngr var viö bundinn

stendr enn í dag og er með sýnilegum þrem borum, næsta stór jaröíástr

blágrýtis steinn, upphár en eigi mjög þykkr ; svo er og þar fram frá í

fjallshlíöinni, hátt uppi undir klettunum, einn hellisskúti, hvar Skeljúngr

haföi sín híbýli og kallast enn í dag Skeljúngsskáli. Eptir þetta varö eigi

vart við reimleika og fékk Grírnr hér fyrir góð laun af bónda. Faðir

Gríms var járnsmiðr, smíðaði fyrir bændr, og var af ]>ví vel þokkaör. Efl

vegna óspektar Gríms mátti hann þó víkja þaðap úr bygðinni
,

og færöi

hann bústaö sinn suör á fjöll þar sem kallast í Vinverjadölum
,
þaö er á

Kjalvegi og liggr hér um tvær þíngmannaleiðir úr Skagafirði og á alþíngis-

manna vegi, er þar vel grösugt. þar bygði faöir Gríms sér bæ, bjó þar

þó eigi lengi og flutti sig aptr í Norðrárdal. Úr minni er liðið hvort

Grímr drap Skeljúng fyrir eðr eptir það hann var með föður sínum í

Vinverjadölum. Grímr sigldi síöan, og komst í þrautir miklar utanlands,

frelsaði þar eina eðr tvær konur úr tröllahönduin
,

og varð frægr af því

og öðru. Ekki mundi Guðmundr ncitt að segja skýrlega af fleirum Grínis

þrekvirkjum utanlands , svo er úr minni fallið , hvort hann sagði hann

hafa aptr til Islands komið eða eigi.
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Söguna sagðist hann hafa heyrt lesna
1 þá hann var úngr piltr með

möður sinni.

þetta fyrir skrifaÖ communiceraði mér Jón sálugi Eggertsson í Kaupinhafn,

°g er þetta framanskrifaö ritaö eptir lians eigin hendi. Arne Magnusson.

Þáttur af Orími SkeJjúngsbana. (Éptir handriti Hjálmars skálds Jónssonár.)

Maður hét Kári, og var Össurarson; hann var systurson Hjálmúlfs,

er nam Blönduhlíö, frá Djúpadalsá upp til Noröurár og bjó aö Hjálmúlfs-

stöðum ; hann liggur í Úlfshaugi til suöurs frá bænum, sem enn sér merki

tíl. Kári kom út meöHjálmúlfi og nam land fráNoröurá upp til Merkigils,

°g bjó í Flatatúngu; var hann því kallaöur Túngu-Kári. Son hans hét

þorgrímur; var hann mikill maöur og forvitri. Hann eignaöist að konu

Ashildi, dótfcur þorbrandar frá þoi'bz-andsstöðum í Noröurárdal og fylgdu

henni aö heiman Silfrastaöalönd
,
og setti feorgrípiur bú saman að Siífra-

stööum, og varö mjög auöugur maður aö gángandi fé. þorbrandur bjó aö

þorbrandsstöðum til elli. Hann haföi annað bú aö Haukagili ; lét hann gjöra

á bæ sínum þann mikla þjóðbrautarskála, er um getur í Landnámu og víöar.

Lá þar þjóövegur gegnum skálann og skyldi jafnan matur á borði standa,

öllum heimill, er hafa vildi. þorbrandur er heygður hinumegin Norðurár,

nálægt eyöijöröu þeirri, sem heitir í Vík; og er haugur sá allmikill.

Mælti hann svo fyrir, aö hann vildi þar búa, er hann sjá ínætti báöar

^újarðir sínar þorbrandsstaði og Haukagil, þá hann mætti til liyggja, og

Sest það af haugi hans. i>orgrímur á Silfrastööum átti son þann við konu
sinni, er Grímur hét; var hann hinn gjörvilegasti maöur og bráöþroska,

°g var þaö einmæli, aö ei mundi vaskari maöur þá upp alast í Skagafirði

.

Dóttir þorgríms bónda hét íngibjörg; var hún fríð sýnum og vel að sér

Ura alla hluti, og þókti því kvennkostur mikill. ^prgrímur bóndi átti

au6 fjár, einkum gángandi fé ; voru þar hagíendi góð og landkostir ;
þurfti

hann og gildan sauöamann, ef duga skyldi. þaö var einn tíma, aö skip

kom af hafi í Kolbeinsárós; voru þaö norrænir kaupinenn. það var síöla

sumars. þorgrímur bóndi reiö til skips, sem fleivi bændur. þar var á
skipi meö kaupmönnuni þræll einn, er hét Skeljúngur, mikill og sterkur

°g mjög ódællegur. Kaupmenn vildu selja hann. þórgrímur bóndi kom

$ niáli viöSkeljúng og spuröi, hvaö honum væri hentast aö starfa. Skelj-

Ungur svarar: „Fátt er þrælum hent, en geymt heti eg fjár í góöu veöri

°g mætti svo enn veröa, ef bónda líkaði." þorgrímúr svarar; ,,Á það

mun eg hætta aö kaupa þig, ef þú geymir ijár míns. Á eg sauðmargan,
en öröuga haga. u Skeljúngur baö haun ráöa. Síöan keypti bóndi þrælinn,

°g fór harm með honum heim til Silfrastaða og tók við sauðage)rmslu að
Veturnóttum. J>að fann bóndi, að Skeljúngur mundi hafa tveggja manna

1. það mun misminni veriÖ hafa eÖa missögn, hann mun hafa heyrt ^etta svo sagt,
8krifuÖ mun þessi relatio aldri veriö hafa. Arni M.
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megn til hvers sem taka Þyrfti ; var hann og bónda trúr og hollur, en lítt

komu heimamenn skapi við hann, einkum Grímur bóndason. Liöu svo

fram tímar, að ekki bar til tíðinda. þess er getið, að meÍ5 þorgrínii bónda

væri ambátt ein, sú er Bóla héti ; var hún ílæmsk að kyni, og hafði komið

út með föður hans. Hún var nornniikill í skapi og illgjöru, og þókti

flestum ódælt við hana að eiga. þókti mönnum, sem hún mundi ekki

einhama og féll mjög stirt með þeim Skeljúngi, er bæði voru stygglynd,

svo bóndi varð opt að skakka með þeim. Loksins kom svo, að Bóla hljóp

á brottu í æfu skapi. þókti mönnum, sem hún mundi láta fyrirberast í

gljúfragili því hinu mikla, sem verður fyrir utan Silfrastaði og skilur það

gil Blönduhlíð frá Norðurárdal. í gili því Ijíö efra veröa 3 forsar allháir,

því á lítil rennur eptir gilinu; er mjög torgeingt að þeim tveimur, en ó-

geingt að hinum efsta. Undir honum ætluðu menn Bólu liafa staðar numiö í

helli nokkrum; veitti hún opt þaðan gripdeildir í bygðina. Við hana er

kent gilið æ síöan og eyðijörð sú, er þar liggur norðanviö. það var einn

vetur öndverðan, að þorgrími bónda hurfu sauðir 5 rosknir úr geymslu

Skeljúngs, og ætluðu menn, að Bóla mundi valda. Smalamaður varð mjög

ófrýnn við og vildi vís verða, hverju sætti. Bóndi latti þess mjög og kvaö

verra mundi af leiða, ef Bólu væri óinaki gjörr. Varð svo að vera. Næsta

haust eptir hurfu enn 8 sauðir úr geymslu Skeljúngs og latti bóndi eiin

aðfarar. Hið þriðja haust hurfu 10 sauðir; varð þá Skeljúngur allæíur og

tjáði bónda ei að lefja hann. Iíanii þá á hanú berserksgángur og hljóp

hann norður í gilið og rann skeiö þá, er liggur gagnvart JorsinUm og síöan

heitir Skeljúngshlaup. Síöan komst hann undir forsinn. Ekki vita menn

glögt um viðureign þeirra Skeljúngs og Bólu; er það sögn súmra manna,

aö hann hafi getað kæft hana í keri því er verður undir forsinum eptir

lángan og harðan aðgáng, og ei hefir vart við hana oröið síöan. Eptir það

gekk Skeljúngur heiin og kvað létta mundi sauöahvarfi um sinn. Bóndi

lét sér fátt um finnast. þaö fundu menn, að Skeljúngur hafði mjög tryllzt

við viðureign þeirra Bólu, og varö hann nú lítt hæfur í skapi. En jafnan

var hann bónda hollur og trúr. LiÖu svo fram stundir.

Nú er að segja frá Grími bóndasyni, að hann vex upp með fÖður

sínum og er hann nú fulltíöa maður og manna röskvastur þeirra, er

jafnaldra voru. það var eitt sinn, að Gríinur kom aö máli við föður siiín

og mælti: „l>að vilda eg þú feingir niér fjárhlut nokkurn, því mig íýsir

að fara af landi brott og kynna mér siðu annara þjóða ; muri lítill verða

frami minn, ef eg elzt hér upp, sem mey til kosta." Bóndi svarar: ,,Fé

mun eg nóg til leggja, en þó uggir mig, að svo megi til bera, aö vér mœttum

þín þarfnast og þú værir betur heim kominn, enda muntu sjálfur í fulla

raun komast." Gríniur kvaðst á þaö hætta mundi. Bóndi fékk honuin

fjárhlut góöan og réð honum far í skipi er austmenn áttu og uppi stóö í

Gaunguskarðsárósi. Uröu menn mjög síöbúnir sökuin haíísa. þeir feögar
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skildu meö kærleikum, og sigldi Grímúr af landi brott. Feingu þeir veöur

bág og liafvillur og velktust úti alt sumar. En að veturnóttum rak þá aö

laiidi nokkru í fjúki miklu; var þaö mjög óhafnlegt og Mrum skotiö. þar

hrutu kaupmenn skip sitt í spón, týndist góz og mérin allir, utan Grímur
• *

e*nn komst á land meö sundi, þó mjög þrekaöur. Ráfar hann nú í dimm-
unni nokkra stund, þar til lninn lieyrir viöarhögg skanit frá sér. þángað

©eingur hariri| og getur að líta, hvar úngur maður knálegur hjó viöu, og

hvein bólöxi mikil í heridi hans. Gríinur heilsar á hinn únga mann. Hann
tók kveðju hans Ijúft, og spyr, hver hann væri, og hversu feröum hans

viöviki. Hann kvaðst Grímur heita Islendíngur og orðinn hér á skipbroti

°g týnt menn og góz, ,,eöa hvar er eg að landi komiim og hver ræður

hér l'yrir? eöa hvert er nafn þitt, hinn ktíálegi maöur? u Hann svarar:

jsSámnefni eigum viö, og heiti eg Grímur. En kominn ertu að Grænlands

°bygöum, mjög lángt frá ínariribygöuiri , en bústaöur foreldra minna er

skamt upp héðan. Heitir faðir minn einnig Gríniur, en móöir þórhildur,

en systir mín Ingibjörg, tveim vetrum eldri mér. Er ei annaö fólk þar

°g i'átt til nágranna. Ætla eg nú ríflegast ráöa þinria, að því er viö

horfir, aö viö fylgjumst að heim tii fðður íníns og sjá, hvað við tekur og
reyna svo dreinglyndi hans. Sýnist mér sá muni betur hafa, er veitir þér

aö hlut þínum. u Grímur íslendíngur kvað svo vera skyldi og fylgjast þeir

^afnar að heim til bæarins ; voru þar heimkynni snoturleg og sterk. Grímur

bóndason leiöir nafna sinn til húss ; var þar bóndi fyrir. Hann var mikil-

uölegur að sjá, en þó við aldur, en allem var hann. Húsfreya var og

Öldruð kona, en mjög vænleg og sjáleg. Bóndi heilsar syni sínum blíð-

^ga og spurði, hver sá úngi maður rösklegi væri, er in&ð honuin gekk.

^óiulason svarar : „þaö er maöur íslenzkur, sem oröinn er hér á skipbroti

félaus, og er nú ráð faðir aö duga lionum, því eg hygg harin sé góöur

dreingur og ættmikill." Bóndi svarar: „Eigi er mér meö öllu ókunnugt
Ulu farir hans og mun hann til bjargráða borinn og máttu taka hann í

félag þitt, og sé hann nieð oss í vetur velkominn.' 1 þeir riafnar þökkuðu

kónda svör sín, og gjörðust þeir úngu nienn fóstbræður. íngibjðrg bónda-

Jóttir var kvenna vsBrilegust og hiu fegursta rnær; Vel féll á íneð þeim

Qríœi íslendíng og henui, og meinaöi þaö einginn; var alt vel til hans

gjört og leið svo vetur fram til jóla. þaö var litlu fyrir jól , aö þeir

fóstbræður voru viö sæ níöri og báru saman reka, aö þeir sjá kvikindi

n°kkurt, þó í mannslíki en allstórskoriö og ódámslegt gekk á bí viö þá
°g mælti á þessa leið : „þaö hefi eg að segja ykkur sveinar, aö móðir mín,
sú er Skráma heitir, og hér býr í fjöllum uppi , býður ykkur nöfnum til

jolaveizlu meö vináttumálum
,

og þykir henni mjög undir komið, aö þiö

heitiö férðinni." þeir fóstbræöur báöu hana akhei þíífast, og virtu boöiö
að vettugi. Síöan hvarf ókind sú. En þeir náfnar komu síöla heim um
kvöltUö og spyr karl þá tíðinda. þeir kváöust feingiri segja, er nokkru
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sættu. Bóndi svarar: „Nokkuð mun þó hafa boriö fyrir sjónir yöar venju

framar og munuð þér vilja satt frá segja." þeir kváðust eigi séö hafa,

utan ómynd nokkra, „er flutti jólaheimboð til vor frá móöur sinni; eru

oss lítt kunnar óverur þær, og gáíum vér eingan gaum aö slíku." Bóndi

svarar : „Eigi mun yður tjá undan að skorast, en fræða mun eg ykkur að

nokkru. Dalur sá geingur hér í íjöll upp, er jþör sjáið áleingdar. þar

býr í helli nokkrum tröllkona sú, er Járngerður heitirj er hún hið mesta

flagð og óvættur. Dætur hennar tvær eru þar með henni, Skinnbrók og

Skinnhetta og eru þær allillar viðureignar; höfum við Járngeröur laungum

eldað grátt silfur og hefir hún optar fariö halloka fyrir, og mun hún nú

vilja hefna þess á ykkur íneö tröllskap sínum undir vináttu bragöi. Munuð

þér ykkur ekki einhlítir til farar þessarar, og mun eg ráöast í ferð með

ykkur og svo rakki minn, sá er Grámúll heitir. Er Járngeröur því verri

öllum öörum seyöfjöndum , að hver sú lifandi skepna verður fyrir augum

hennar þá hún deyr, mun rotna sundur lifandi á sömu stundu. Skulum

vér svo fyrir hyggja, að alls muni þurfa til að kosta, ef vér skulum þaðan

koma meö lífi.
u þeir úngu rnenn búðu bónda fyrir sjá og kváöu alt sitt

traust þar undir komið, er hann var, þótt hann gjörðist gamall. Síöan

bjuggust þeir allir þrír til ferðar aðfángadagsrnorgun jóla. Geingu þeir

upp dalinn í fjúki miklu og rann hundurinn Grámúll fyrir þeim um daginn

;

var það lángur vegur og torsóktur. Um kvöldið sáu þeir helli rnikinn í

hömrum og var einstígi bratt upp að gánga; runnu þeir upp einstígið og

kornu í hellinn. Eldur brann mikill á skíöum og yfir ketill stór. Flagð-

konur tvær únglegar sátu við eldinn; voru þær ferlegar að sjá. þá tók

Skinnbrók til orða viö systur sína: „Nú munum við ei liggja einar í nótt.

Skulu þeir úngu menn hjá oss hvíla og síðan á morgun sundrast til jóla-

veizlu. En af Grími bónda mun oss öllum ílt standa, ef hann má ráöa.

Var það ei ætlun vor, að hann skyldi hér korna og væri gott hann ætti
V

erindi." I því gekk Grímur Islendíngur innaraö eldinum og mælti: „Er

nú búin jólaveizlan og á borð borin?u þeim systrum varö mjög hverft og

spruttu upp alltröllslega, Réðst Skinnbrók á Grím íslendíng og mælti: „Ekki

rnáttu kalla laklegar veitt, þótt þú faömir fríða mær, áður til borða er geingið."

Réðust þau á allgrimrnlega og bárust víða unr hellinn. Var Skinnbrók hið

mesta flagð. l>aö fann Grímur, aö hún tók aö mæðast. Leitaöi hann þá

til bi'agða við hana, svo hún að lyktum féll, braut Gríinur hana úr háls-

liöum og gekk af lieniii dauöri ; var hann móöur mjög og þrekaöur. Nú er

að segja frá Skinnhettu að hún réöst á Gríni bóndason og áttu þau ha-rðan

aðgáng og tröllslegan. Bárust þau víða um og vildi hvort ööru á eldim 1

koma. Loksins gat Grínmr hlaupið undir hana og færði hana á höfði niöur i

ketilinn. Hélt hann henni þar, til þess hún lét líf sitt. Tók hann

nokkra hvíld. Nú er að segja frá flagðkonunni, móður þeirra, að hún

réðst á Grím bónda. Varð þeirra aðgángur ógurlegur. Sáu þeir bræöur,
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að hann tók fast aö mœðast og hrökkva fyrir. Tóku þeir það ráð, að

þeir otuðu hundinum Grámúl á skessuna. Hljóp hann að henni allgrimmi-

lega og reif hana á hol á nárann og rakti þarma hennar. Tröllkonan

hvesti augun á hundinn, meöan hún dó, og rotnaöi hann sundur í dupt;

lét hvorttveggja líf sitt, hún og rakkinn. Karl var mjög þrekaður af

viöureign þeirra. Síöan tendruðu þeir bál mikiö og brendu ílögöin öll

upp. Eptir það kanna þeir hellinn og fmulu fé mikið og góðgripi marga.

Spjót eitt fundu þeir yfir rúmi kerlíngar , er var hin mesta gersemi; var

Það biturlegt og skært sem gler og víða gullrekið. Grímur bóndi tók til

Sín spjótið. Síðan bundu þeir sér byröar og lögöu af stað með sigri, og

komust heim, fluttu þeir auð mikinn í gulli og silfri og dýrum gripum.

Var nú alt tíðindalaust aö sinni. Grímur íslendíngur dvaldi hjá bónda 3

vctur og var hann í miklu afhaldi hjá þeim íeögurn og bóndadóttur.

Nú víkur sögunni til Islands , aö það bar til næsta vetur
, eptir að

Grímur var farinn af Íslandi, að fundur sá var lagöur á Hofmannaflöt til

glíinu, er úm getur í Báröar sögu Snæfellsáss undir stjórn þeirra, Báröar

°g Armanns í Annaimsfelli. Sóktu þann fund flestir hraustustti menn á

landinu
,

jafnvel þtissablendíngar og bjargbúar. þángað kom Lágálfur

Lítildrósarson af Siglunesi norður. Segir ekki af fundi þeim í þessari

sögu. En það er sagt af Lágálfi
, þá hann kom að sunnan aptur , kom

hann af fjöllum niður í Goðdaladal og gekk síöan ofan um Skagaíjörð; lá

leið hans um Noröuráreyrar gegnt Silfrastööum. það var mjög síöla dags.

^eöur var fjúkandi. þá sér Lágálfur, hvar maður kemur aö framan með
Norðurá, mikill vexti og stórstígur og ber fljótt aö. Hann kastar kveöju
aö Lágálíi og spyr tíðinda. Lágálfur sagöi af hiö léttasta og spyr , hver
s& væri, sem viö sig talaöi. Hinn svarar: „Nafn mitt er Skeljúngur og
er eg sauöaniaður á Silfrastööum og kem nú frá fé. þú munt vera niikill

^aöur og hraustur, en mér gjörir kaldsætt viö útistööur og væri ráö aö

gUma nokkuö til hita sér.
4í Lágálfur mælti: „Feingið hafa menn aö glíma

Ulíi stund viö góöa dreingi og hrausta, en mér sýnist þú allillmannlegur
ujeö þi jdasvip, en þó niun eg ei meö öllu updanskorast og ábyrgist hvor
Slg sjálfur." Skeljúngur kvað svo vera skyldi. Síöan kasta þeir gögnum
°g geingu saman allraminlega. það fann Lágálfur brátt, að Skeljúngur
luundi hafa tveggja inanna megn, þeirra er röskvir voru, og nitmdi því

turfa alls til að kosta. Sóktttst þeir allleingi svo fast, aö leysti grjót úr

frera, er þeir spyrndu til. Lágálfi leiöist nú þóf þetta, og leitar hann

^jög til bragða viö Skeljúng. Er það sagt, að báðir hafi þá hamast. Og
ty Skeljúpg varöi sízt, kom Lágálfur á hann mjaömarbragöi svo römmu,

Skeljúngur hraut í loptkasti og kom fjarri niöur á grjótiö freöið; var

V$ svo mikiö fall, aö sundur geingu b.áðir þjóleggir hans og báöir armar
111

liöi. Vann Lágálfur þar aö honum, svo að hann var aö dauöa kominn,
gekk síöan frá hontun og héim til Silfrastaöa; var fólk alt komiö í hús,
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Lágálfur gekk að ljóra einum gagnvart því, er bóndi sat og kvað vísu

þessa

:

„Rann eguin Rögnis innu Slippur slisaöist glappi

rjáði við hirðismáðan sleggjaöur foldar neggjum.

þrællinn þróttragur olli vartað gæruhjörð girtur

þjálfaöur fur Lágálfi. geiugur Skeljúngur leingur.
u

Síöan gekk Lágálfur frá ljÓranum og út eptir Blönduhlíð; kom hann

vió á Frostastöðuin. Stóö hann við undir gaíihlaöi á svefnhúsi bónda.

Gafiskæ var á húsinu, og sá Lágálfur inn í húsiö. Hann sá, hvar bóndi

sat í bekki sköllóttur og hvítur fyrir hærum. Bóndi deildi fast á hús-

freyu, aö hún heföi tekið úr mjölbelgi miklum, er hékk í rjáfrinu yfir höfói

bónda, og sló hana pústur, en hún grét. Lágálfur rétti inn um ljórann skálm

mikla, er hann bar og seildist uppi viö rjáfrið og skar sundur taugina,

er belginum hélt, svo hann féll niður í höfuö bónda, en hann féll í óvit.

Litlu síðar raknaöi hann við. Gekk þá Lágálfur brott frá Ijóranum og

kvað vísu þessa:

„Rann ur upsi En lafði grét

'elgur mjölva, lostin knúum.

skall viö hjarn Hefndi Lágálfur

hárum þuli. hírrar sætu.
u

Gekk þá Lágálfur út eptir sveitum og heim, og er hann úr sögunni.

Nú víkur til Silfrastaöa, aö bónda grunaði stökuna. þykist hann vita,

að þau ein viöskipti muni orðið hafa þeirra Lágálfs, að Skeljúngur muni

sér ei einhlítur; heitir því á húskarla aö vitja hans. þeir fóru og fundu

hann ei fyrir myrkri; var svo kyrt um nóttina. Aö morgni snemma fór

bóndi sjálfur meö menn að leita Skeljúngs; fundu þeir, hvar þeir Lágálfur

höfóu aö geingizt; var grjótið upp leyst, en Skeljúng sáu þeir ekki; var

þá leitaö víöar og fannst hann ekki og þókti kynlegt. Litlu síðar urðu

menn þess varir, að Skeljúngur lá ekki kyr og mundi hann aptur geinginn

og hafast viö í fjallinu fram frá Silfrastööum. Varö að því mörgiim mein,

er um dalinn fóru. Drap Skeljúngur fyrir þeim hross og hunda og vilti

um menn. þó varð þorgrími bónda mest tjón að. Var sauðamaöur hans

drepinn á næstu jólum; fór svo hinn næsta vetur á sömu leiö. Varð nu

bónda ílt til sauðainanna, er meinvættur slíkur lá í landi. BeiÖ hann at

slíku mikinn ófagnáð, en varö ei aö gjört. Liöti svo fram þau missiri til

hinna þriðju jóla.

Nú víkur sögunni til Grænlands, er Grímur íslendíngur hefir setiö

þar í fagnaði hjá þeim feögum öll þessi missiri. Hafði hann margt numiÖ

af bónda og var hann nú aíburöamaður oröinn að hreysti og íþróttiun.

það var um voriö hið síöasta, er Grímur var á Grænlandi, á sumurdags-

morguninn fyrsta, aö bóndi kom að máli viö Grím íslendíng: „Nú hefir

margt fyrir mig borið á nóttu þessari og segir mér svo hugur um, að
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faðir þinn muni þurfa þinnar liðveizlu; er nú smalattiaðui* h&ns oröinn

meinvættur og leggst á góz hans og menn, og mun þér einum auðiö verða

að fyrirkoma honum. Nú skaltu búa þig til íslandsferðar í sumar. Mun
9

eg fá þér knör lítinn og skal Grímur, son minn, með þér fara og Ingibjörg

dóttir mín. Sé eg, að forlög ykkar liggja saman, og muntu þá giptalngi-

björgu, systur þína, Grími, syni mínum. Skal hann flytja hana híngað að
r

sinni, en þó munu þau síðar auka kyn sitt á Islandi, en þú munt ei stað-

festast á íslandi, heldur munu forlög þín liggja þaðan, en ætíð þykja þar

mestur maður, er þú kemur. Nú mun eg búa ferð yðra, sem faung eru

á.
u Grímur þakkaði bónda tillögur sínar og kvaðst hans forsjá hlýða vilja.

Nú líður fram á sumarið og leisti ei frera, fyrr en í þrímánuði. Nú búa

þeir nafnar skip sitt og fékk bóndi þeim öll fararefni hin beztu. Gaf hann

Grími Islendíng kjörgripi marga og þar meö spjótið tröllkonunaut, er þeir

tóku úr hellinum. Kvað hann það mundu flestar áreynslur þola. Siðan

kvaddi bóndi börn sín og mágsefni og árnaði þeim heilla. Létu þeir fóst-

bræður í Grænlandshaf móti vetri og höfðu útivist harða sökum óveðuráttu

og hafísa. Loksins tóku feeir land í Blönduósi tveimur dögum fyrir jól.

Grímur Islendíngur kvaðst vilja ríða sem hvatlegast norður til Silfrastaða.

„Segir mér svo hugur, að ei muni ofsnemma. En þið skuluð bíða hér við'

skip, þar til eg kem aptur.
u Síðan leigði hann sér 2 reiðskjóta, er beztir

voru. það var aðfángadag jóla. Grímur hafði öll herklæði góð og skraut-

búin. Hann haföi spjótið tröllkonunaut í hendi, reið hann upp með Blöndu

og á Vatnsskarð. Veður var fjúkandi og færð þúng. Reiö hann svo mikið,

að mælt er, aö sprúngið hafi annar eykurinn nálægt Arnarstapa, en annar

hafi sprúngið norðanvið túngarð á Silfrastöðum ; var þá mjög farið að dimma
af kvöldi. Grímur kemur á bæinn, og hittir föður sinn. Veröur þar fagn-

aðarfundur. Geingur síðan til skála og kastar reiðklæöum. Hann sá

heimafólk alt mjög hnuggið. Grímur spyr vandlega aö framferðum Skelj-

úngs, og var honum sagt, hann riði þar húsum flestar nætur, úr því nótt

er dimm; er nú því síður vært, að jól eru f garð geingin; áræðir einginn

úti aö verá eptir dagsetur. Grímur gat að líta, hvar uxahúð mikil lá
y

blaut og óskafin, af þjór þeim, er slátraö haföi verið til jólanna. Grímur

tók húðina og risti af ólar þrjár allrammgjörvar. Síöan geingur hann til

suöurs frá bænum og hefir í hendi spjótiö tröllkonunaut, en í annari ólarnar.

Hann geingur, þar til hann kemur á hól þann, er verður skamt á brott

suður með hlíðinni, og kallaður er síöan Grímshóll. Hann litast um og

sér, að steinn mikill stendur á sunnanveröum hólnum, aflángur, þykkilr

*ujög neðan, en upp þynnri, nokkuð áþekkur fornum blótsteinum. Grímur

geingur að steininum og rennir 3 göt í gegnum hann með spjótinu tröll-

konunaut, dregur síöan í borurnar ólar þær hinar nýu og reiö á rennilykkjur

°g dró í æsar. Síöan gekk Grímur heim; var þá slegið upp jólaveizlu.

Pögnuðu allir heimamenn Grími, en þó mest faðir hans. Leið svo á nótt



fram. Síðan bað Grímur alla menn til sængur fara, og var svo gjört.

Húskarlar sváfu í skála, er ]á úr norðarverðum anddyrum; voru þar

rekkjur margar. (Stóö sá skáli nokkur hundruð ár síðan.) Grímur lagðist

niður í setið, er næst var dyrum, og snaraði yfir sig og undir uxahúðinni

hinni nýu. Lá svo léttklæddur og sá út unclan húðinni um höíuð sin áttina.

Ljós brann í skálanuin hið efra. Grímur bað fólk ei æðrast, þó kvatt yrði

dyra heimamannlega og eingan gaum að gefa. Væntu menn nú Skeljúngs

með áhyggju, ef hann héldi vana sínum. Létu menn sem hljóðast og leiö

svo á nótt fram. Eptir miðja nótt heyrðu menn, að geingið var á húsin

upp og riðið skálanum óþyrmilega og barið hælum við þekju, svo brast í

hverjum rapti, gekk það nokkra stund. Síöan var farið ofan af húsum og

kvatt dyra mjög rammlega og síöan brotin upp hurðin. Kom þá Skeljúngur

inn í anddyrið og litast um. Snýr síðan til skálans og treður sér inn

um dyrnar og gægist hann nú hvervetna. Húskarlar létu ei á sér bæra

og byrgðu sig niður, svo voru þeir hræddir. Skeljúngur sér, Iivar nýkom-

inn gestur liggur í setinu fremst við þil. Ræðst hann þar að og þrífur

í húðina, er Grímur hafði yíir sér. Grímur hélt í móti og gekk því hvergi

Skeljúngur færöist þá í herðar og togaði, sem mest mátti. Grímur spyrndi

við ]>ilinu, þar til það leysti undan skálanum. Komust þeir þá fram í

anddyrið. Sér þá Grímur, að éigi má við sporna og muni þurfa ráðmn

við að koma. Snarar hann þá undir sig feldinum og leggst þará og lætur

Skeljúng draga sig út úr dyrunum. Grímur færði fætur við, hvar hann

mátti, en þó dró Skeljúngur hann út úr bænum, og leysti um leið frá

dyra umbúnínginn. Stefndi þá Skeljúngur suður frá bænum og gjöröi Grímur

honum sem torveldasta feröina, og spyrndi hvervetna viö þúfum öllum

og mishæöum, og varð þaö flest upp að gánga. Sókti draugurinn ramm-

lega förina, tók þó að draga af honum. Gekk þetta alla nóttina, uns þeir

komu á Grímshól, er fyrr um getur; var þá komið fast að degi. þá veitti

Grímur viðnám eptir megni, og lauk svo, að Grímur gat fært drauginn

aö steininum og bundiö hann við þær gegnumdregnu ólar, er fyrr segir,

og íjötrað hann rammlega. Skildi Grímur þar við hann, og gekk hehn

til Silfrastaða og sókti sér hrísbyrði mikla og eld; lýsti þá af degi. En

er Grímur kom á hólinn aptur, var Skeljúngur horfinn og steinninn með.

Grímur þóktist vita, að draugurinn mundi hafa haldið fram með hlíöinni,

og heldur undan brekku, en móti, og geingur því í áttina. Sér hann þá

til ferða Skeljúngs, livar hann dregur stjórann og fer ógreiðlega. Grímur

nær honum á höfða þeim, er veröur við Norðurá fram með hlíðinni. Grímur

hjó þá af Skeljúngi höfuðið og bar síðan á viðinn og brendi Skeljúng til

ösku viö steininn. Síðan færði hann ösku hans í síki i>aÖ, er lá undir

höföanum ; var það sögn eldri manna um lánga æfi, að í síkinu liefðu mynd-

azt af öskunni fiskar 2 loðnir og bláir að lit og varað þar lánga tíö, uns

Norðurá breytti á seinni tíð farveg sínum og féll undir höfðann í síkið;



APTURGAUNGUR 255

hurfu þá fiskarnir. Steinn sá, er Skeljúngur dró, stendur eim viÖ þjóðveg

°g er mjög í jöröu geinginn; er á honum ofanverðum eitt gat þekkjanlega

*neð járni rent. Hjálmar skáld Jónsson, er ritað hefir sögu þessa, kveöst

hafa séö 2 götin, þá er hann var úngur, og hafi þá annað veriö því nær
* jörðu geingiö, og séu síðan 40 ár. Einginn veit því, hve mikill steinn-

***n er. Á höfða þessum var laungu síöar bygður bær og kendur við draug-

og hét á Skeljúngsstööura. Hans getur í Sturlúngu
, því þar áöi Ey-

^lfur ofsi meö menn sína, er hann fór að Gissuri jarli á Flugumýri. þar
er Skeljúngshellir suður og upp í fjallið, enn þá sjáanlegur.

Nú er að segja af Grími, aö hann geingur heim eptir viöureign þeirra,

°S var hann mjög þrekaður. Fögnuðu lionum allir og þökkuðu með mörgum
^grum oröum fyrir landhreinsum þá, er hann gjört haföi ; var það almælt,
a^ hans líki mundi ekki uppi í Skagafirði. Segir hann nú fööur sínum
frá- ferð sinni til Grænlands og öllum skilniálum þeirra feöga, og bað hann

^ dreingilega við verða, og kvaðst eiga þeim feðgum líf að launa og alt

^gseti, og mundi systir sín ekki í betri hendur gefin veröa fyrir allra hluta
sakir. Bóndi kvað svo vera skyldi, sem þeir hefðu um mælt, „og skal

^óttir mín fara með Grími, fóstbróður þínum til Grænlands, því eg veit

Hu muni síðan hér á landi staðnæmast og æxla hér kyn sitt." Grímur

t^kkaði honum allan dreingskap. Var nú bóndadóttir búin úr garði með
^eztu kostum

;
fylgdu þeir feögar henni báöir til skips í Blönduósi. Varð

^ar fagnaðarfundur. Fékk þorgrímur dóttur sinni fé mikið i gulli og silfri

°S dýrum gripum, en Grími grænlenzka gaf hann nokkra menn til fylgdar.

^^ími gamla á Grænlandi sendi hann og góðar gjafir. Skildust nú aílir

a^ í kærleikum. Kvaddi þorgrímur bóndi dóttur sína, og hrukku honum
^Öurleg tár aö skilnaði. Rann þá á hagstæður byr, og lét Grímur í haf

festarkonu sína. þeir feögar fóru síöan heimleiöis , noröur til Silfra-

s^aöa; var íngibjörg grænlenzka í för með þeim; var hún hin fegursta mær
°g kvennkostur. Litlu síðar

.

gekk Grímur þorgrímsson aö eiga hana;

^kust með þeim ástir góðar. J>að fundu menn, að Grímur hafði mjög
stirðnað í skapi eptir viðureign þeirra Skeljúngs

,
og varð hann lítt hæíúr

^ bygðarmenn; var hann því gjöröur suður til Borgarfjarðar. Dvaldi
lann þar q[ leingi og sigldi af landi brott með konu sína íngibjörgu. Nam
ann loks staðar austur í Svíþjóð og jók þar kyn sitt; kom hans afspríngur

ei til íslands, svo menn viti; varö hann víöfrægur maður af sínum hreysti-

^kum. það er fróðra manna sögn, að Grímur grænlenzki, fóstbróðir

^

ans
, hafi eptir dauða föður síns flutt sig til íslands með konu sína tngi-

J^rgu og búiö á noröanveröum Skaga, er liggur milli Skagafjarðar og
Unafióa. Hans son var þorgrímur veöurspárr, er bjó að Ketu, hans son

^
ar Gunnar, er bjó í Ilöfnuni, hans son var Grímur, er þar bjó síðan.

,
Grímur bjó í Höfnum í þann tíma, er þorgerður (alii: þorbjörg) kolka

0m af Hornströndum og setti bú að Kolkunesi í trausti Gríms bónda í



Höfnum. Hennar getur sera Eyólfur á Völluni í forhf'ræöum , feeta stór-

merkilegrar konu og bjargvættar, og aö viö andlát hennar liafi skeö teikn

mikiö, aö landskjálfti ógurlegur hafi í jöröu hlaupiö og gjört mikil umbrot

á Skaga og víöar. í feeim landskjálfta hafi bærinn Gullbrekka í Nesjmn

sokkiö í jörö niöur meö fólki og fé. Er þar nú fen mikiö, er áður var bærinn-

Var þar saunghús fagurt, og sóktu Nesjamenn þángaö tíöir. En síöan var

sett bænahús í Höfnum, sem staöiö hefir fram á þessar tíöir. Gjörðust

margar sagnir á Skaga um þann tíma, sem Grímur bóndi bjó í Höfnum,

sem ekki koma viö þessa sögu. Og lýkur svo sögu-þætti þessum af Grími

Skeljúngsbana. 1

Skorravíkur-Jón. (Eptir Dr. Maurers ísÍ Volkss. 00—G7. bls.) Maöur

nokkur. aö nafni Jón, bjó í Skorravík á Fellsströnd, haföi getiö barn víö

dóttur sinni. Hann vildi láta mann þann , er Guömundur hét
,

og var

Teitsson, gánga aö eiga dóttur sína, en Guömundi var ekki um það gefiö

einmitt fyrir þessa blóöskömm. Einu sinni um haustiö fóru bau öll þrjú á

báti út í Stykkishólm. Fyrir utan Hrappsey feingu þau storm svo mikinn,

þegar fariö var aö dimma, aö bátnum hvolfdi, en Jón olli því raunar, og

var þaö tilgángur hans, aö drekkja meö því bæöi Guömundi og dóttur

sinni. Dóttir hans drukknaöi þar og ; en Guömundur komst á kjöl, og

gat haldiö sér þar. Jón var syndur og greip í fótinn á Guömundi, hvort

sem þaö heíir veriö í því skyni, aö draga Jón ofan í sjóinn af kjölnum,

eöa hann hefir ætlaö aö halda þar dauöahaldi til aö frelsa sig. En meö

því Guömundur var röskur maöur og vildi verja líf sitt, sparkaði hann svo

hart til Jóns meö fætinum, að hann sökk. En er Guðmundi skotaði í

land, sá hann þar Jón apturgeinginn
,
og réðst hann þegar á Guömund.

Bogi Benidiktsson , sem þá bjó í Hrappsey og átti þá eign, varö þetta

sama kvöld mjög órór, en vissi þó ekki, af hverju, sendi því nokkra meim

sína ofan aö sjó, til aö vita, hvort ekkert heföi aö landi boriö. Fundu

þeir þá Guömund, og lá hann í ómegi; augun voru öll blóöhlaupin og

búkurinn allur marinn. Lángt leiö um, áður en hann gat þolað að horfa í

dagsbirtuna og hrylti jafnan við, er hann mintist á |>enna óttalega atburö.

Sagan er tekin eptir kvennmanni, sem Guðmundur haföi sjálfur sagt liana

optar en einu sinni.

1. þessa sögn liefir Hjálmar skáldJónsson numiÖ á ýngri árum af 2 fróöum mönnum.

Annar var Magnús Jónsson, bóndi aS Vík í IíiiÖinsfirÖi , mabur margvís og rettorður og

kallabur forn í skapi. Annar var Gamalíel prestur þorleifsson, er síöast var prestur aö

Myrká íHörgárdal; kvaÖ hann sér sagt hafaStefán prest ílaldórsson aÖLaufási. Gamalíel

prestur var maöur allsögufróöur og ættvís. Hjálmar skáld segir, aö jjessum tveimur

mönnum haíi mjög boriö saman um söguna, en hann segist hafa haft þaÖ , sem annar

haföi meira, en hinn.
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Jón Skorvíkíngur. (Eptir handriti frá sAra Eiríki Kúld á Helgafelli.)

þessi Jón var kominn af liinni alræmdu Grundar-þjófaætt; hann bjó í

Skoravík á Fellsströnd. Hann átti mörg börn og hét eitt þeirra Steinun.

i»egar hún var komin til aldurs, varð hún þúnguð, og eignuöu menn íöður

hennar þúngann. Um sama leyti var maöur sá á Hellu, sem Guömundur
hét; vildi Jón, aö hann tæki aö sér stúlkuna með öllu saman; enGuömundur

neitaöi því. l>etta sama haust fór Jón kaupstaöarferö út í Stykkishólm, og

voru þá Guömundur og Steinun meö honum. Á leiöinni heim aptur, fór

Jón aö biöja Guömuncl aö nýu aö taka Sfeinunni aö sér; en hann neitaði

því enn fastlega; reiddist þá Jón, því hann var illur í skapi. þegar þeir

komu inn fyrir Helgafells Seley, gerði sunnanveöur mikiö; foru þau þá

bæöi, Guömundur og Steinun, aö biöja Jón að fara varlega; en hann tók

l»ví mjög illa, og sagöi, aö hann skyldi nú launa honum óþægöina. Rétt

á eptir hvolfdi bátnum; komst þá Guömundur á kjölinn, en stúlkan fiaut

litla stund. Skömmu eptir fann Guömundur, aö gripiö var um fótinn á

sér; var Jón kominn þar; haföi hann enn þá mikil hrakyröi viö Guðmund,

og sagði, aö hann skyldi nú koma með sér, en með t>ví Guðmundur var

þrekmaður mikill, gat hann losað sig úr greipum Jóns, en leingi voru

handarförin eptir á fætinum meö bólgu og bláma. Guömundur komst af,

en var leingi veikur eptir þessa ferö, og auk þess fylgdi Jón honum jalhan

síöan. þenna vetur uxu reymleikar mjög í Skoravík; lá við sjálft, að

börnin mundu tryllast, og hver. sem var feinginn til að vera par, stökk

óöar í burt aptur, svo loksins varð aö skipta börnunum upp, þegar fram á

kom. Steinólfur hét niaöur, og var Bjarnason; hann bjó leingi í Skoreyum,

og dó þar; hann var mjíig fiskinn og lá optast mvv einn á bát sínum

fyrir flyöru. Einu sinni bar svo viö, þegar hann lá, sem optar, aö hann

sigraöi svefn, svo hann sofnaöi með færið í hendinni ; loksins vaknar hann,

og sér hann þá, aö óí'rýnileguin gesti er aukiö á iramþóptuna; spyr þá

Steinólíur hann aö heit}, en liinn þagöi, og leiö svo lítil stund; iinnst

honum þá báturinn fara aö síga í sjó að framan, og segirhannþá: „Hvað

heitir þú, djöfullinn þinn?u En hinn þagði sem fyrr. þ'óv nú báturinn aö

síga meir og meir í sjó, svo ótti nokkur kom aö Steinólfi, og segir

hann enn við Iiinn ókunna: „Dragðu stjórann, djöfullinn þinn; u en hinu

þagði, og bjó sig ekki heldur til að taka stjórann. Loksins stóö Steinólfur

upp, fór fram eptir bátnum og segir: ,,Eyrst þú ekki vilt draga stjórann

og ekkert gera, l>á far þú út úr bátnum til fjandans. u Hvarf þá vofan

þegar, en Steinólfur fór í land , virtist honum þessi svipur mundi hafa

veriö Jón Skorvíkíngur.

MAndskotiim taki ísinn." (Eptir handriti frá sora Eiriki Kúld á Helgafelli.)

Seint á 18. og í byrjun 19. aldar, var sá maöur í Breiðavíkur hrepp, fyrir

sunnan Jökul, sem Bjarni hét. Var hann ýmist kallaöur Latínu-Bjarni,

I. 17
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eöa Knarrar-Bjarni, af því, að hann bjó leingi á Knerri. Hann var vel að

sér og skálcl gott; hann var og fjölkunnugur mjög, og gerði hann opt

mönnum glettur, en einkum kvennfólki. Einhverju sinni var Bjarni á ferö,

og kom aö bæ einum og beiddist þar gistíngar, og fókk hann að vera.

Um kvöldiö var skamtaö á þessum bæ svo kallaöar stórgripa ruöur,

þaö kalla austanmenn hraun. Stelpa ein, 10 eöa 12 vetra var á bænum

og hlotnaöist henni sterturinn; mun hún hafa veriö hníHítil, því hún tók

freklega til matar síns íneð munni og hönduin. Bjarni var injög að-

hlæginn og hæöinn, og fór hann aö hlægja, þegar hann sá þessar aðfarir

stelpunnar; bar þá ekki framar á neinu um kvöldiö. —- Mörgum árum

síöar svaf Bjarni í rúnri sínu, sem optar ; sókti þá ákafiega aö honum, en

þegar hann vaknaöi, sá hann stelpu standa fyrir framan rúmiö, og var hún

mjög ófrýnileg; spyr hann, hver hún sé: „Eg er sú sama,u segir hún,

„sem þú hædtlir, þegar eg át kýrstertinn foröum, og skal eg nú launa

þér þaö.
u „Meö hverju ætli þú getir launaö? 1 segir hann. „Drepa mun

eg þig,
u

segir hún.u ,,Ertu dauö?u segir hann. „Víst er eg það," segir

hún. „Hvaö varö þér aö bana?" segir hann. „l»aö er nú saga að segja

frá því,
u

segir hún, ,,eg og bróðir minn vorum á ferö saman, áttum viö

aö fara yfir íjörð, sem ís var á, en áður en við fórum á ísinn, komum viö

aö bæ einum og beiddum aö gefa okkur aö drekka ; stal eg þá tóbaksbita

frá konunni, meöan hún var aö sækja okkur aö drekka, þótt bróöir minn

bannaðí mér þaö. Fórum viö síöan út á ísinn, en þegar minnst varöi,

brast hann. Var þetta bróöur míns síöasta orð: „Guð hjálpi inér;u en eg

beiddi andskotann aö taka ísinn. Skildi nú á millum okkar, því hann fór

vel, en um mig getur þú nærri, hvaö hefir orðið.
u Bjarni fór á fætur,

og kom hann stelpunni fyrir.

I^orvaröur prestur í Felli og Erlendur í Haganesi. (Sera Páll

Jónsson í Jlvammi skrúsetti eptir gömlum manni á Skaga.) Erlendur er maðUl'

nefndur; hann var Haldórsson
,
og var hákarlaformaður hjá föður sínum í

Haganesi í FljÓtum, er þessi saga gjörðist. Einn tíma, sem optar, reru

Fljótamenn í hákarlalegu. Bar fcá svo til, aö öörum formanni, þeim er Jón

het, var vant eins háseta, en Erlendur hafði einn mann yfirskipa á sínu

skipi. Jón baö l>ví Erlend ljá ser manninn, og játti Erlendur l>ví, ef

maöuriiin gæfi þaö eptir; var þessa þá leitaö viö manninn og var hann

alltregur tíl, en let þó tilleiöast um síöir, þá er Erlendur Mt að bseta

honum skaöann, eí' Jón feingi minna hlut, en hann. Síöan lögðu menn í

liaf. En brátt íéll á veður mikið af norðri með hinum mesta stórsjó og

kafaldi. Undu inenn þá upp segl og tóku að halda til lands, liver sem

búinn var. En er Erlendur kemur að landi, er Jón þar kominn fyrir og

skip hans faríð í lendíngu, en menn allir drukknaðir, og voru líkin

skolast til og frá í brimgarðinum. þeirErlendur bera nú líkin undan sjó,



þan er þeir náðu, og þar á meöal mann þann, er Erlendur léðiJóni; fann

Erlendnr ekki lífsmark með honum. Erlendur veitti honum síðan umbúnað
°g sæmilegan gröpt að Baröi. En nótt hina næstu, éptár að hann var

J^rösettur, fekk Erlendur ekki sofiö, }>ví íítáðurinii gekk þegar aptur og

Sölttí last að ])onum, svo aö hann liai'öi nálega eingan friö, og í'ór svo tvær

ttsetur; eðá |>rjár, aö reymlcikinn óx því meira, sem leingur leiö
,
og kom

Erlendi ekki dúr á auga.
* * *

1 þennan tíma var sá prestur aö Felli, cr þorvafðiir het; hann var

Báröarson, ættaöur vestan frá Hellnum, og haldinn margkunnandi. 1 Réðu
taenn Erlendi, aö hann skyldi leita á fund i'orvaröar prests og vita, ef

h&nn l'eiugi ráöiö nokkra bót á meini ]>essu. Erlendur gjörir nú svo, og

tfðtfr inn til Eells, og kemur Þar sunnudagsinorgun fyrir embætti; er

pi'estur þá í kirkju, og hefir krosstre fyrir kirkjudyrum, svo sem vandi

«áns var til. Erlendur kveöur prest, en hárin tekur vel kveöju hans, og
sPyr, livaö valdi ógleöi hans og dapurleik, eöa hvort hann haíi andvökur
haft. Erlendur segir honum til vandræöa sinna og biöur hann aö gjöra

ttokkuð. Prestur kvaö ei mundi gott aö dvelja ferð hans og lét honum
^undi mál að sofna. því næst geingur hann innar aö altari, og tekur þar
llt skíöissprota einn milli þils og altaris og selur í hönd Erlendi, og

biftur hann ríöa sem hvatast út aptur til Barös og hafa sprota þenna í

hendi, en varast aö slá honura í nokkurn hlut: segir prestur hann muni
fost sækja svefn á leiöinni; en ef hann soíni, muni honum eigi auöiö veröa
aö vakna aptur til I>essa lífs. En komist hann alla leiö aö Baröi, þá skuli

hann stínga sprotanum niöur í leiöi þess, er liann ásókti og leggjast síöan

W svefns, og vænti sig, aö þá mundi háim sofna mega í næði. En meiri
v°n lét hann þess. aö maöurinn mundi cigi meö öllu örendur veriö hafa,

Þá er Erlendur bar hann undan sjó í fyrstu, þótt eigi yröi vart við líf

hans, og mundi l>að veriö liafa vanhyggja nokkur. Erlendur þakkaöi

Presti tillögur sínar og reiö síöan út til Barös og i'ór svo meö öllu, sem
P^estur haföi ráö til kent, og tókst þegar af aösóknin. En svo sagöi

Erlendur síöan, aö þaö heföi hann næst sér tekiö aö verjast svefni á leið-

™ri út til Barös, og heíöi hann þó riöiö slíkt sem aftók. Erléndur þessi

bjó síöan leingi í Málmey, næst fyrir tííinon bónda, fööur Gísla kaupinanns.

En i>essa sögu sagöi réttoröur maöur, er samtíöa var Erlendi og vissi

S'ögt til um atburö þennan.

Heymleiki í Vatnshorni. (Eptir „Tydfordryf" Jóns Guömundssonar lærða.)

Epíií Flóabardaga voru þáu lík, sem fundust, tiutt til Vatnshorns í Hrúta-
jfot^ Eptir þaö þóktu þessir hafa veriö of IjöH'arir, og um síðir kom svo

J prestatali er j>ess gotiö, aÖ þorvaröur Báröarson hati oröiÖ prestur aö BergsstöÖum
1 Svartárdal í llúnavatnssýslu 1715; Kvíabekk í Eyafjaröarsýslu fökk hann 1726, en Fell
1754

> og j.ar dó liann 1707.
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mikil drepsótt og mannfall á Vatnshorni , aö lík þeirra $ sem þar höfóu

verið heimamemij urðuekki í burtu fiutt fyrir óttasakir; því hverjum þókti

sér dauöinn vís , sem þar kom , svo bærinn eyddist. Og er þessu hafói

fram fariö um stund, kom einn lausamaöur þar frá, sem á Melum heitir,

þar í firöinum, og spyr þetta. Hann segir: „Eg skal fara til Vatnshorns

og vita, hvort mér dugir," „Gjör þú ei svo, u segir fólkiö. Hann svaraöi:

,.Fyrir víst skal eg fara: ]>ví eg treysti guöi mínum eíunarlaust. u Heima-

nienn löttu hann; en hann fór eigi aö síöur Hanu haföi bolexi meö skó

undir belti sínu. Hann fer nú, þar til hann kemur mjög heim aö bænum;

þá sýndist honum sem nokkur ókyrleiki heim aö sjá til bæarins
,

og svo

sem hliö eitt milli liúsanna. J>á signir hann sig og tekur öxina og af

skóinn, gjörir kross fyrir eggina, og gekk djarfiega heim aö bænum meö

höröum oröum móti fjöndunum , aö þeir skyldu ei skelfa hann né svíkja.

Og sem hann var nær komiun þessu óhreinindi, kastaöi hann öxinni og þókti,

sem á nokkuö kæmi, og liöi undan. Hann gekk eptir, leitaöi axarinnar ;

fannst hún ekki og aldrei síöan. þenna mann skaöaöi ekki; tókust af und-

urinn; voru lík til kirkju færö, og bygöur bær síöan. 1

Presturinn á Borgarhrmini. (Eptir handriti frá sora Eiríki Kúld á

Helgafelli.) Mörgum árum eptir aö Lángi-Vatnsdalur lagöist í eyöi, og allir

bæir voru niöur fallnir, hékk kirkjan á Borgarhrauni nokkurn veginn uppi-

Maöur einn feröaöist yfir dalinn; kom þá á hann illviöri mikiö, svo hann

tók þaö ráö, aö leita hælis í kirkjugarminum. En þegar kom fram yfir

dagsetur, þókti honum fara aö fjölga um gesti, og komu æ fleiri og fleiri.

Líka sýndist honuni fyllast meö þoku og dinimu. Ekki þókti honum þessir

gestir mjög skenitilegir. Meöal þeirra var einn, sem hann ætlaöi aö mundi

vera prestur hinna , þó framdi hann ekkert þaö , sem líktist kristilegri

guösþjónustugjörö, miklu heldur þaö, sem honum þókti óhæfa og leiöinlegt.

Alla þessa nótt var maöurinn í predikunarstólnum. En þegar dagaöi,

fór aö íækka um í kirkjunni, og síöast gekk sá út, sem hann hugöi aö

mundi vera prestur, og sagöi um leið og hann gekk út: „Draugur er eg

sokkinn í jörö, og svo erum ver allir.
u Ekkert varö feröamanninum aö

meini, en þegar birti, fór hann á staö, og komst heill til mannabygöa, og

sagöi þegar þessa sögu.

Snœfjalla-draugurinn. (Heimildin er í neðanmálsgreinni á eptir.) Jófl

hét prestur, og var I>orlcifsson. Hann bjó á Staö á Snæfjöllum, og var

þar prestur orðinn áriö 1588, og víst til 1615. þókti hann margfróöui',

sem margir aörir, er vel |>óktu aö sér á þeim dögum. Jón prestur var

og harögjör kallaöur. Ilann var tvígiptur; hét Sesselja fyrri kona hans.

1. „Tydfordryf' 4 Jóns hetir sem fyrirsögn fyrir }>essari sögu: „Úr gamallre annáls

bók" meö rauöu letri og fyrstu línuna af sögunni meö bJáu letri.
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l
3rjú eru talin börn beirra Jóns prests og Sesselju, og hét Jón einn, sem

heima var með föður sfnum, og svo stjúpu, er faöir hátis gat ekki börn

"við. Bar t>á svo til, að Jón prestsson lagðist áhugi viö griökonu eina,

sem var hjá presti Vinnumaður einn var líka í týgi viö hana, samdi Jóni

og vinnumanni illa, eins og opt er, þegar svo viö ber. þetta var smali

prestsins; fór hann ]>á, sem optar að fé einn dag snemma veturs, en gát

ekki náö fjárhóp úr fjallshlíöinni fyrir hálku og harðfenni, kom hann

heim og sagöi frá vandræðum þeim, er hann var í. þökti presti honum

farast löðurmannlega, að skilja svo við, og skipaði Jóni syni sínum að fara,

cn hann tók því dræmt, ]>ví hann sagði |>aö mundi vera ófært, on prestur

vildi ekki heyra það, og varð Jón að fara á staö, þótt hann færi nauðugur;

en aldrei kom hann aptur, heldur hrapaöi til bana í bessari ferö; en ekki

er þess getið, hvort lfk hans fannst eöa ekki, en fcíegar hókti hann ekki

liggja kyr, og sókti hann mest aö vinnukonunni o£ smalanum; er l>ess

getið f árbókum. að mikill draugagángur væri vestra. Brátt varð draugur

Þessi mesta meinvættur; hélt hánn sig laungum á hlíðinni á Snæfjöllum,

og gerði ferðamönnum illar glettíngar með grjótkasti og ýmsum árásum.

Sagt var og, aö harin gcingi Ijósum logum heima á Snæfjöllum. bryti glugga

°g dræpi fénaö föður síns og að hann sæti opt um daga í baöstofu, líegar

konur væru við ullarvinnu, og jafnau yrði að skamta honum á kvöldúm
niat, sem ööru heimafólki. Einu sinni heyröi vinnumaður prests, að fiskur

v <ir ráfinn úr roðinu niöur í hjöllum, og þegar liann heyrði, að fiskinuín

v&r kastað, og hann hugði betur að, og sá, hver var, mælti hann: ,.Viltu

^kki hnff, lagsmaður?" Draugurinn svaraði: „Dauöir þurfá ekki hníf; beir

Sttfnda á og rífa.
u það var einnig sagt, að hann opt sleikti aska innan

& Snæfjöllum, en eingum gerði hann mein þéim', sem gáfu honum af mat
sfnum, en grýtti aö hinum. það var einn vetur, að tóbak skorti vestra;

tók Jón prestur l>að ráð, ]>ví sagt var, aö hann gæti sent drauginn

hvert, sem hann vildi, að harin skipaöi honum, að fara rioröur til Éyáfjarðar,

l>v í hann vissi, að tóbak var til á Akureyri, en fá varö hann lionum nesti

n()g. Er þá sagt, begar hann kom að riqrðán, að máðúr einn sá, hvar

hann sat, og var að éta, en tóbak æði mikið lá umhverfis hann; mað-
ll rinn mælti: „Gefðu mér, maöur góöur, hver sem ]>ú ert, aö bragða tóbak.u

^raugurinn rak upp glyrnunar liéldur ófrýnilega, sveiflaöi samán öltu tób-

aWnu, og hvarf fregar, cn 2 álriir af munntóbaki jágú eptir, ]>ar sem
draugurinn hafði setið. Nú tók Jón prestur þaíí ráö, að tiann rítaði seðil,

°g bauð draugnum aö flytja hann austur að Skorrastað í Norðfiröi; bjó fcar

Prcstur sá, er Einar hét, Sigurösson, og segja sumir, að þeir Jón prestnr
heföu verið skólabræður, og treysti hann honum eirium, aö fýrírkoma

^
lögnuöi þessum. Draugur kom austur og að rúmi prests. þcgar hann var

^ttaður. Prestur sá hann og spyr, hvort hann væri koniinn aö finna sig;

Játaöi hann því. Ekki leizt prcsti gestur ]>essi sællegur. j>egar vildi haim
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ofan á prest, en hann greip rúmíjölina og sló á handlegg honum svo sundur

gekk, kastaöi hann í því seðlinum til prests; fór nú prestur þegar á fætur,

og bauö draugnum aö fara vestur; cn alt kvaðst hann heldur vilja vinna-

Prestur lézt mundi ráö til finna svo dygöi, og bauö honum, aö koma aö

Staö, aö lokinni messu, og gæta þcss, aö mæta Jóni presti í sáluhliði, og

afhenda honum seðil , sem hann þegar i'ekk honum. Varö draugur þá

nauöugur aö fara, og cins og fyrir hann var lagt; niætti haim presti í

hliöinu, og afhenti seöilinn, en það var drauga-stefna, og stefndi Jón prestur

þegar Snæfjalladraugnum um apturgaunguna frá öllum lifandi mönnum og

skepnum norður og niöur í 9. heim, og fylgdi þeirri stefnu svo mikilJ

máttur, aö draugurinn varö þcgar aö hverfa niöur; er taliö, aö hann yröi

ekki aö meini síöan. Nú er sagt, aö kerlíng ein vestra, sem sumir nefna

Gunnu í Arnarfiröi, öfundaöi kunnáttu Einars prests, og vildi reyna sig

viö hann. En Galdra-Leifi réði kerlíngu frá, aö glettast viö Einar prest,

þó ekki hefói hún þaö aö hcilræfti; en það er sagt, að eitt kvöld á Skorra-

staÖ væri bariö aö dyrum, skipaöi prestur dóttur sinni til dyra; fór hún,

en sá eingan; var enn barið, og fór svo þrisvar, aö hún fór til dyra, en

sá eingan; fjóröa sinn fór hún út, og sá mann á húsabaki, sá kvaöst

vilja finna prest; baÖ hún hann |>á inngánga; en sagt er, að prcstur var-

aöi hana við, að gánga ekki inn á undan honum, og færi hún því milli

huröar og veggjar; ljós var í baöstoi'unni, en prestur sat viö borö og skrif-

aði; er þá sagt, aö prestur spyröi hann erinda. „Kyrkja prestinn á Skorra-

stað" umlaöi í honum, ]>ví þcgar tók hann að dofna, þegar hann sá prest;

er þá sagt, aö prestur heföi ekki annað fyrir, en hann lcgöi hann upp í

lopt í rúm, og særöi frá honum andann, og væri þaö undir dag, aö kcrlíng

dæi jafnsnemma vestra, því prestur beindi henni þaö aptur, er hún sendi

honum. 1

:feWt {$f?Aitím

Sagan af Gleðru. (Eptir frásö-num Eyíiröínga á 19. öUl.) Um 1840 bjó

sá maöur aö Hvammi í Eyafirði, er Olafur lict; hjá honum var vinnukona ein,

er Soffía hct. Einn jóladag fór bóndi til kirkju og fckk Soffía leifi hjá

konunni, aö fara kynnisfcrö úti Ki'æklíngahlíö, því hún haföi áður veriö

vinnukona í Lögmannshlíð. Hún fór á staö seint á jóladaginn, og var fylgt

út fyrir Glerá, en þá fór aödimina, bæði af kafaldi og kvöldi, og gcröi vesta

noröan-byl um nóttina, sem menn muna eptir. A .annan dag í jólum var

hríöinni stytt upp; fanst hún þá örend á þúfu fyrir neöan Lögmannshlíö.

1. Líkast er til, aÖ ]>etta oigi a^ vera Einar prestur Galdra-meistari á Skinnastað, en

hann var Níkulásson, og er }>á ruglab saman bæöi fööurnafni lians, og svo staöarnafninu,

nema ef liann heföi veriÖ aðstobarprestui' áður á Skorrastaft. Svo segir Gísli Konráös-

son frá. En sera Sveinn Níelsson á StaÖastaÖ scgír, aÖ presturinn á SkorrastaÖ hafi

veriÖ Arni SigurÖsson hinn iyrri, og haíi liann fyrirkomið Snæfjalla-draugnum, og ber

fyrir ]>ví DaÖa heitinn Ní(;lsson bróöur sinn. l^rásögn pessi er mestmegnis tekin eptir

handriti Gísla, en ]>ó einnig eptir frásögnum sera Sveins og sera Benedikts á Brjánslít'k
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Hún var síðan flutt heim, en Olafur, maður sá, er átti áö smiða um hana,

gat ekki haldizt viö í húsinu á kvöldin fyrir reymleika. Eptir þetta fór

stálku á Aungulstöðum aö dreyma kvennmann, er henni þókti koma á glugg^

ann upp yfir sér; stiílkan þóktist spyrja hana aö heiti, og þvf hún léti sig

61 í friði. Hún kvaðst heita S. Gleöra, og œtla, aö gera henni óróa og

svefnleiði ásamt fleirum, þorláki og Gónýu (Guðnýu). Nú var haft rúma
skipti við stúlkuna, en það fór alt á sömu leið, og kom Gleöra til hennar

fcví optar, og það á hverri nóttu, þegar hún sofnaöi. Margt talaði hún viö

Elísabet, og er þetta hið helzta. Einu sinni sagðist Helga hafa haft iæt-

Urna sinn í hverjum glugga á baðstofunni, og horft inn um hvern á víxl.

Eitt kvöld kvað hún fólkið hafa haft mikinn hlátur inni, og mest heföi það

geingið yfir sig, hvað hláturs efnið hefði verið lítið, og kom það heim við

sögn hennar. Hún kvaðst eiga heima í þverárgilinu
,

og hefói hún þar

2 félaga, sem hétu Gíon (Guðjón) og Keián (Kristján), en það vissu

roenn, að 2 piltar höfðu dáið af slisum, annar orðiö úti í Kaupángssveit,

er* hinn farið í þverá. Elísabet þóktist spyrja hana að, því hún væri

svona á gángi; Gleðra kvað þær orsakir til þess, að hún feingi ei aö hvíia

^yr, að hún heföi aldrei lesiö faðirvor, fariö æfinlega til kirkju fyrir siöa-

• sakir og sofið undir prédikuninni bæði í kirkju og í heimahúsum, og þókti

roönnum það satt vera. Eina nótt var lagt nýa Testamentið eða einliver

guðsorðabók ófan á stúlkuna; þá dreymdi hana Gleðru, hún þóktist hafa

rekið sig á eitthvað ílt, og meitt sig. Eptir þetta var stúlkunni komiö
aö Kristsnesi, og hætti hana þá, að dreyma Gleðru fyrir fult og alt. En

fór stúlku, er Margrét hét í Helgárseli, aö dreyma Gleöru, eins og

Elísabetu áður. Margrét þóktist spyrja hana að, því hún léti hana ei vera

;

Gleðra kvað hana vera svo hjartadeiga. Stúlkan spurði hana margs, og

leysti hún úr því. Einu sinni þóktist Margrét heyra hríngl í vasa hennar,

°g spyr, hvað það sé; Gleðra kvað það vcra krákuskél og nafar. Einu
sinni spuröi Margrét hana að, hvernig á Grítudraugnum heföi staðiö ; Gleöra

kvað hann af manna völdum verið hafa.

Einu sinni sagði hún stúlkunni, að hún heföi í þremur sporum fráLögmanns-
hlíð og að Helgárseli. Einu sinni spuröi Margrét Gleðru að, hversvegna húfa

hennar væri svo ljót og ólirein ; Gleðra kvaö hana samboðna þeim félaígsskaþ,

er hún væri í. Einu sinni sagöi Gleöra stúlkunni frá svipu, er týnzt Íiafði, og

fonst hún á þeim sama stað. Svo fór meö tímanum, aö stúlkan varö ekki mönn-
Ujíi sinnandi, og vissu menn ekki, hvaða brögöum inenn skyldu beita við hana.

L°ksins tóku menn uppá því, að láta Margrétu spyrja Glcöru aö því í svcfni,

hver ráð ætli við að hafa. það þóktist Margrét gera. Gleðra kvað sér

ekkert um það gefið; en sagði þó, að ef reknir væru fjórir stálnaglar ofan í

leiöi sitt, mundi það duga, eins og Nonni í Hlíð heföi ráðlagt. M var
forið til járnsmiðs eins í Kaupángssveit , smíðaði hann 4 stálnagla, fékk

M&vgrétu, og fór hún eina nótt út aö Lögmannshlíð. Ráku þar smiöurinn
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og Jón, naglana ofan í leiðiö, og var Margrét viðstödd ámeöan, og upp

frá þessu dreymdi Margrétu aldrci Gleðru, og varö lítið vart við hana síðan;

áður höfðu ýmsir oröiö varir við hana í Kræklíngahlíð
,
og opt var þ"áö <

Hvammi um veturinn, áð sá, sem leysti heyiö handa kúnum í hlöðunni, að

hann heyrði geingiö um hlööuna, og eins og skrjáfaði í freðnum fötuimm.

Stýílislióladraugar. (Eptir Dr. Grími Thomsen.) þeir vóru margir saman

í einu félagi, skiptu sér niör á bæi á Álptanesi, og gengu ljósum lpganum

svo enginn hafði friö. þeir vóru kallaöir Hverfisdraugar. þetta var seint

á 18. öld og þá var séraGuölaugr prestur í Göröum, og hann kunni margt

fyrir sér. Nú þegar bændtir vóru orönir ráöalausir með þessa aösókn, þá

fóru þeir til séra Guölaugs, og beiddu hann aö hjálpa. „Mikiö er aö vita,"

segir prestur, ,.að l>iö skuliö ekki hafa komiö fyr; það er nú orðið of seint,

þeir eru nú orðnir of magnaöir, eg get ekki sett þániður." þó fór hann af

staö og fekst lengi viö draugana, og gat komið þeim aö Stýflishólum,
1 en

lengra kom hann þeim ekki, því hvar sem hann leitaði á þar var eitthvaö

fyrir. Hann markaði því reit umhverfis hólana, sem þcir aldrei kómust

út yíir og skildi svo við. Síðan eru þeir kallaöir Stýíiishóladraugar, og

hefir lengi veriö þar reimt, og einhver vandræöi fyrir flesta sem fara

þar fram hjá, en nú eru þeir farnir aö dofna; því þeir eru orönir svo

gamlir.

g) Margar sögur eru af þeim, sem ekki hafa getað skilizt viö auölegö

sína ofanjaröar, og vitja hennar því eptir dauðann. Allar slíkar aptur-

gaungur heita fépúkar eöa maurapúkar, þó nú séu einkum nízkir

menn nefndir svo, er ekki tima af neinu aö sjá, en murla fé saman með

öllu móti. þess konar apturgaungur eru á ferö á hverri nóttu; telja þeir

þá penínga sína og leika sér að þeim á ýmsan veg, því áður en þeir dóu,

hafa þeir komiö fé sínu fyrir, þar sem þeir gcti vitjað þess aptur í næöi

eptir (Inuöann, og sannast því á þeim , aö ,,)>ar er allur, sem unir.
u En

þaö liggur þeim lífiö á, aö vera búnir að gánga frá skildíngum sínum, og

vera komnir í gröf sína, áður dagur Ijómar; því þeir mega ekki sjá dags-

Ijós , heldur en álfar , er þeir hafa gleöi eöa dansa á hátíöanóttuni , eöa

nátttröll á næturgaungu, og vilja þeir því alt til vinna, og jafnvel láta af

hendi peníngapa sjálfa, aö komast í holu sína, áöur en dagar. 2

Apturgángan. (Vestan af Skarósströnd.) Svo bar við á ríkisbæ einum,

að bóndi dó; en um sama leyti og hann andaöist hurfu allir peníngar

hans, og fjármunir hinir beztu; var það bæöi borðbúnaöur úr silfri og

1. þcir eru í grencl viö leiöina frá Göröum að Hafnarh'rbi.

2. þess liefi eg aldrei heyrt getiö, aö fepúkar eigi aö veröa aÖ steíni, \>6 dagur skíni

á j)á; því peir láta lieldur alt Hggja óhirt, en að svo' fari.
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^argt annað dýrmætt. Einginn mátti heldur sofa í rúmi hans; því þeir,

seni höfðu þar sofið í eptir dauða hans, fundust dauðir um morguninn.

Einu sinni kom þángað maður, og beiddi um að lofa sér að vcra. Konan

kvaöst ekki geta það, og sagði honum, hvernig á stóö með rúmið, en kvaðst

ekki hafa annað, er húu gæti boðið honum aö sofa í. Maðurinn sagðist ei

öSuftdi verða liræddur við þetta, beiddi um, aö mega sofa í rúminu, og fekk

hann það að síðustu. Um kveldið fer maður þessi út í kirkjugarð, og

S^efur þar upp mold, og veltir sér í hcnni, svo að liann er almoldugur;

fer síðan inn og leggst niöur í rúmið. Um miðja nótt cr lokið upp hurðinni

°g gægzt inn; er þá sagt: „Hér er hrfeiní og gott.
u þóktist maðurinn

yita, að þetta mundi vera bóndi apturgeinginn. Fer draugur nú inn í

herbergið og rffur úpp tvær fjalir úr gólfinu, og tekur þar upp talsvert

af peníngum
,

og grýtir þeim öllum aptur fyrir sig; geingur þetta svona

^igt fram á nótt. þegar fer að líða á nóttina, og komið er undir dag,

stekkur maöurinn upp úr rúminu og niður í kirkjugarð ; hann sér þar

opna gröf og stekkur hann þar ofaní. Eptir litla stund kemur draugur,

°£ biður manninn að fara upp úr gröfinni. En hann kvaðst ekki mundi

ÉJöra það, nema hann sýndi sér, hvar hann geymdi dýrgvipi þá, er horfið

heföu við dauða hans. Sagðist bó'tídi ]>að cigi gjöra, en lét þó tilleiöast

llm siöir þar eö hann fékk ekki mcö öðrum kostum að komast í gröfina.

Geingur hann síðan með manninum út að túngarði, og rífur þarupptorfu;
v^rður þar fyrir honum hlcmmur; hann tckur hann upp, og gcingur ofan í

j^rðhús, sem þar var undir. Sýndi draugur manninum þar alla dýrgripina,

°g vildi nú fá að komast í gröfina. En maöurinn neitar því fastlega, nema
h^nn lofi sér því, aö fara aldrei framar upp úr gröf sinni. Lofar bóndi

l>ví þá, og fara svo báðir aö gröfinni. Draugur leggst niöur, en maöurinn

»ft um, sem honum þykir haganlegast. Fer hann síöan heim, og leggst

niður f rúm sitt; en um morguninn, er til hans var komiö, furöar alla á,

aö hann skyldi vera lifandi. Segir hann þá til fjárins, og hvernig liann

hafi fundiö ]>aö, og fær hann helmíng þess.

Sigurður og drauguriim. (Eptir handriti þortarb&t Olafssonar.) Einu sinni

y
ar bóndi á bæ; hann átti einn son, scm Sigurður hct. Hann var af öllum

a'itinn undarlegur og óþokki mcsti og svo óþekkur, aö einginn gat um
h^nn tætt Eitt sinn kom maöur á bæ þennan, sem Sigurður er nefndur.

Hann biður bónda veturvistar og fær það. Ekkcrt getur aðkomumaður
starfað, nema leikiö á hörpu. En kunningsskapur veröur mikill með þeim
n^fnum, svo að bóndason unir hvergi annars staðar, en hjá komumanni
l^ssum. Lfður nú veturinn og um vorið fer vetrarsetumaðurinn í burtu.

Eptir burtför hans af heimilinu, leiðist bóndasyni svo, að hann unir sér
^Vergi, og um haustið leggur hann af stað að leita að Siguröi vetrarsetu-

^anni. Hann kemur á hvern bæ, fcr sveit úr sveit, og sýslu úr sýslu og
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spyr alstaðar að SigurÖi nafna. Loksins kemur hann aö prestssetri nokkru;

þa,r spyr hann aö Sigurði nafna. Veit einginn um hann, en honum er þó

sagt, að þar hafi nýlega komiö maður, sem Sigurður hafi heitið, en hann

sé nýdáinn. Hann spyr, hvar hann sé. Honum er sagt, hann sé hérna

úti í kirkjunni nýlega kistulagður. Hann biður að lofa sér þángaö. Hann

fær það og situr nú yfir kistunni fram á nótt. Um nóttina fer Siguröur

úr kistunni og út, og er nú leingi í burtu. En Sigurður bóndason er hjá

kistunni á meðan. Svo var ástatt í bænum, að kona prestsins var nýbúin

að ala barn. Undir morgun kemur Sigurður draugur og vill fara í kist-

una. Bóndason segir, hann fái það ekki, nema hann segi sér, hvað hann

hafi verið aö gjöra. „Eg var að leika mér aÖ peníngum mínum," segir

draugur. „Nú vil eg fá aö fara í kistuna,
u segir draugur. „Ekki fyrr

en þú segir mér, hvar peníngarnir eru,
u segir Sigurður. „það færðu ekki

að vita,
u segir draugur. „þá færðu ekki að fara í kistuna,

u segir Siguröur.

þá segir draugur, aö þeir séu undir baðstofuhorninu. „Hvað eru þeir

miklir," segir Sigurður? „það er eitt kvartél," segir draugur. „Gjöröirðu

nú ekkert meira,u segir Sigurður? „Nei, u segir draugur. „þú gjöröir

víst meira,u segir Sigurður, „og ekki færðu aö fara í kistuna, nema þú

segir mér það." „Eg drap prestskonuna," segir draugur. „því gjörðiröu

[>að," segir Sigurður? „Eg vildi komast yfir hana á meðan hún lifói'%

segir draugur, „en hún meinaöi mér það." „Hvernig fórstu að því," segir

SigurðurV „Eg strauk alt lífið úr henni í litla fíngurinn,u segir draugur.

„Verður hún ekki lífguð aptur," segir Sigurður? „Jú,u segir draugur, „ef

bandið, sem eg batt um litla fíngurinn, veröur losað svo hægt, að ekki

dreyri blóö.
u „Nú vil eg fá að koma í kistuna," segir draugur. „Ekki

nema þú lofir mér því að fara aldrei úr kistunni aptur," segir Sigurður.

„Eg vil fá aö fara í kistuna,u segir draugur. „LofaÖu mér þá hinu," segir

Siguröur. það veröur úr, að draugur lofar aö fara aldrei framar úr kist-

unni. Fer hann þá f kistuna og lýkst hún aptur. Um morguninn kemur

Siguröur inn í bæ; er þá fólkið mjög ángurvært. Siguröur spyr, hvað gángi

að fólkinu. Honum er sagt, að kona prestsins sé nýdáin. Hann biður aö

lofa sér að sjá hana og er honum vísað til hennar. Hann losar bandiÖ

á Utla fíngri prestskonunnar og strýkur konuna alla, svo hún fer að smá-

lifna viö. Síðan segir hann prestinum frá viöskiptum hans og draugsins

og sýnir honum peníngana til sannindanierkis. Er hann nú í miklurn met-

um hjá pres.ti og verður nú hans maður. Er svo sagt, aö prestur hafi

gjört úr honum hinn nýtasta mann og að Siguröur ]iessi liafi hagaö sér

vel upp frá þessu. Lýkur svo sögunni.

Penínga-Iiálftunnan. (Eptir handriti þorvaríSar Ólafssonar á Staðarfelli.) þaö

voru einu sinni 2 bræður; annar var rfkur, en annar fátækur. Sá fátæki

var giptur og átti mörg börn, en sá ríki var ógiptur og bjó á kirkjustað.
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Einu sipni leggst sá ríki veikur, og deyr. Nú átti sá fátæki að erfa þennan

hróöur sinn, flytur sig á Mrkjustaðinn og sezt að búslóð lians. þó t>ókti

honum lítiö konia fyrir af peníngum, feví þeir fundust eingir. Nú tekur

bóndi bað fyrir, að hann lofar eingum manni aö vera, sem á ferð er. Eitt

kvöld kemur til hans aumíngja kerlíng illa búin og biöst húsa. Bóndi neitar

tví, neina hún segi sér, hvað bróöir sinn hafi gjört af peníngum sínum,

tóur en hann dó. Hún kveðst ekki búast við að geta það, en 'segist þó
vilja reyna. Nú cr kerlíng látin fara í bæinn og upp á lopt og sett þar

4 rúm. ITenni eru bornar góðgjörðir, en hún þiggur ekki; segir hún, að

ei nmni sér af veita aö fara út í kirkju, ef hún eigi aö líta eptir peníng-

Bttum, sem bóndi haii talaö um; skipar bónda að útvega sér skósíöa lér-

eptsskyrtu og fer hún í liana. I kirkjugarðinum hafði veriö grafinn maður

daginn og um leið haföi komiö mannsístra mikil úr garöinum. Kerlíng

fcr út í kirkjugarð og nuddar skyrtuna meÖ mannsístrunni og uppúr vígðri

niold. Síðan fer hún út í kirkju og biður bónda aö hjálpa sér upp á bita,

segir honum svo aö fara inh í bæ, læsa kirkjunni og koma á morgun í

(lr>gun. Nú fer bóndi burt, en kérlíng situr eptir. þégar hún hefir setiö

litla stúnd, sér hún, hvar fjöl spréttur upp úr kirkjugólfinu, þar sem bróðir

bóiida var grafinn, ]>ví það var siöur á þeim tíma að grafa mikla menn
°g ríka innan kirkju. ]?ár sem fjölin spratt upp, kemur stór maður, og

Þekkir kérlíng, aö þetta var bróÖir bónda. Hann litast um í kirkjunni og
1 ( r, hvar kerlíng situr á bita. Hann geingur til hennár og spyr með dimmri
röddu, hvort hún sé dauö. Ilún svarar eingu. þá geingur hann að gröf-
•

^ni aptur og tekur IfkBstúná sína upp úr gröfinni og setur á grafarbakk-

attn, geingur til kerlíngar og spyr aptur, hvort hún sé dauð. Hún gegnir

íHeð daufri og dimmri röddu og segir: „Eg er dauö.u Svo fer hann að

SYöfijtini aptur, ofan í hana, setur á grafarbarminn hálftunnu, gcingur síðan

aÖ kerlíngu og spyr enn þá, hvort hún sé dauð. ,,Já, eg er dauö,u segir

kerlíng, Síöan geingur sá dauöi að gröfinni, tekur hálftunnuna og hvolfir

Ur henni peníngum á gólfið. Hann fer og leikur sér aö peníngunum, eys

beiin yfir sig, upp fyrir hpfuöiö og aptur íyrir sig. Kerlíng horfir á þetta,

Situr kyr og lætui* ekki til sín heyra. þegar líður undir daginn, sópar

"iun dauöi peníngunmn saman og upp í hálft.unnuna og setur síöan ofan

* gíöfina ; tekur kistuna sína, setur hana ofan í líka og legst í kistuna.

Að Því búnu fcr fjölin í samt lag aptur. Nú dagar og bóndi kemur út

°£ spyr, hvort kerlíng sé lifandi. „Já aö nainiuu," segir hún, „og hjálp-

raér ofan af bita þessupi." Hann gjörir |>að. „Nú þarftu,
u

segir

Wndij „að koma til bæar og fá bér hressíngu.u „^að hentar ekki,
u segir

koiiíng^ „ef aö hugsa á um aÖ ná peníngunum hans bróður luus, og komdu
l>egar meö menn og láttu þá rífa upp gröfina.

u Bóndi fer til.bæar, en
kerlíng er kyr í kirkjunni og kemur hann bráðum meö menn, sem rífa

Bpp gröfina. En þegar þeir ætla að ná upp kistunni, þá er hún svo óþæg



268 APTURGAUNGUK.

og þúng, að þeir ná eingu. Keiiíng kveöst vilja reyna að hjálpa þeim og

kemst þá kistan bráðum upp. ,,Nu skuluö þiö ofan í gröfina," segir kerl-

íng, „og leita fyrir ykkur, hvort þið finniö ekkert meira." þeir leita og

finna hálftunnu, reyna að koma henni upp, og þá fer hinn dauði að brölta

í kistunni. Mennirnir ætla að verða hræddir, en kerlíng segir, að ekki

skuli þeir kæra sig um þetta og sezt klofvega yfir kistuna. þá taka þeir

hálftunnuna, fara með hana til bæar, en kerlfng situr eptir og segir mönn-

unum að koma bráðum aptur, og grafa hinn dauða, en seinast kveðst hún

sjálf ætla að gánga frá gröfinni. Nú er grafið aptur og menn gánga á

burí;. f>egar kerJíng er að gánga frá gröfinni, kemur bóndi til hennar, og

segir hún, að hinn dauði muni nú eingum mein gjöra. Síöan tekur bóndi

kerlíngu til sín og er hún hjá honum til dauöadags. En við hinn dauða

varð aldrei vart síðan, og kann eg ekki þessa sögu leingri.

Bæargils-draugurinn á Húsafelli. (Eptir sögn þorsteins bónda Jakobs-

sonar j>ar.) I fjallinu fyrir sunnan bæinn á Húsafelli er gil eitt stórt. \)Y

því rennur lækur austanvert við túnið, og ofan í Hvítá í Borgarfiröi. GiliÖ

er kallaö Bæargil; í því er foss hár mjög, því nær miöhlíðis. Undir fossi

þessum eða rétfc hjá honum er sagt að œaður einn hafi grafið fé sitt f

lifanda lífi. Eptir það dó hann, og er ckki gctið, með hverjum atburðum

það hafi orðið. Urðu menn þcss þá brátt áskynja, aö hann mundi hafa

geingið aptur, til þess að vitja fjár síns þar hjá fossinum. Opt hafa menn

séö draug þenna síöan; er hann lítill vexti, á mórauöri úlpu eða sauðsvartri.

Hann leitar heim að bænum á Húsafelli undan landsynníngum , en gjörir

ekkert ílt af sér hvorki þar né annarstaöar, svo frá sé greint.

Draugurinn og pcníngakistillinn. (Eptir Jón Bjarnason í BreiSuvík í

Múlasýslu.) Fyrrum bjó staðarhaldari fyrir noröan. Hann var kvongaöur.

Bóndi var auöinaður mikill og stundaði mjög, að safna peníngum , svo að

menn vissu fyrir víst, að hann mundi eiga ógrynni penínga. Hann var

aðsjáll, en konan var góðmenni og góðgjörðasörn , en hún átti einkis ráð

hjá bónda sínum. Einri vetur veiktist bóncli
,

og dó litlu sfðar. Var þá

búiö urn lík hans og jaröaö. Bú bónda var skrifað upp, en eingir peníngar

komu fram eptir hanri. Konan var þá spurð, hvort hún vissi nokkuð um
penínga bónda, cn húii sagðist ekki vita þar af einum skildíngi ; en af því

menn þéktu hana aö góðu, var hún ekki reingð framar um það. Voru

getur manna, að iiann mundi hafa fólgið peníngana í jörðu, sem raun gaf

síðar vitni. þegar á leiö veturinn, þóktust menn veröa varir viö reymleika

þar á bænum, og þóktust menn nú vita, aö bóndi mundi apturgeinginn til

penínga sinna. þaö fór svo heldur í vöxt, svo fólk ætlaði flest burtu frá

ekkjunni um vorið, og liún farin aö gjöra ráð fyrir að bregða búi. Leið

svo fram til fardaga. þá kom kaupamaður til ekkjunnar og bauö heniii

vinnu sína, og þá hún það. En er hann haföi þar litla stund verið, verður
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hann var við, aö þar er reymt mjög. Eitt sinn spyr kaupamaður ekkjuna

að, hvort bóndi hennar heföi ei átt mikla penínga. En hún sagði það ei

vita. Leið svo fram að kauptíð. Fór þá kaupamaöur í kaupstað, og keypti

hann meðal annars mikið af plötujárni og hvítu lérepti. En þegar hann

kom heim, lét hann sauma sér bjúp úr léreptinu, en sjálfur settist hann

við smíðar, því hann var járnsmiöur góður, og smíöar sér járnglófa. Líöur

svo þángað til nótt var dimm oröin. þá var það eitt kvöld, þegar allir

voru sofnaðir, að kaupamaður lætur á hendur sér járnglófana og járnplötu á

brjóstið og víöar, og því næst fer hann í hjúpinn og geingur út í kirkjugarð

°g allnærri leiði bónda, og geingur þar um gólf, og leikur sér að einu

ríksorti í lófa sér. Líður ei lángt, þar til dvaugur kemur upp úr leiði

hónda, og gætir hann fljótt að vinnumanni. og spyr: „Ert þú einnaf oss?u

segir hann. „Já,
u segir vinnumaður. ,,Láttu mig finna, u segir draugsi.

Réttir þá vinnumaður að honum höndina, og finnur draugurinn, aö hún er

köld. þá mælti hann
;
„þaö er satt, þú ert draugur líka; til hvers gekkst

bú aptur?u segir draugurinn. „Til að leika mér að rílcsortinu því arna,u

segir vinnumaöur. Og í því stekkur hann út úr kirkjugaröinum og vinnu-

ttiaðurinn á eptir. Fara þeir svo, þartil þeir koma á utanvert túnið. þar

spyrnti draugsi upp þúfu, og kipti þar upp peníngskistli sínum. Fóru þeir

þá að rusla í peníngunum og gckk það fram eptir allri nóttu. En þegar

fór að líða undir dag, þá vill draugsi fara að gánga frá peníngunum, en

vinnumaður sagöist eiga eptir að skoöa kúrantinn og ruslar aptur sundur

peníngunum. þá mælti draugurinn: „þú ert víst ekki draugur.u „Jú,u

segir vinnumaöur, „findu til,
u og réttir hann þá hina höndina. „J>aö er

satt,u segir draugurinn, og fer hann að tína saman aptur peníngana, en

vinnumaöur grýtir þeim þá víösvegar. þá varð draugurinn uppvægur, og

sagði að hann væri maður, og ætlaði aö svíkja sig, en hinn kvað nei við.

Grípur þá draugurinn í brínguna á vinnumanninum, og finnur, að hann er

þar kaldur. þá mælti draugurinn: „það er satt, sem þú segir; þú ert

tíiis og eg, u og fer hann aö safna saman aptur péníngunum, og þorir

vinnumaöur ei annað, en láta drauginn ráða og segir: „Eg ætla að láta

ríksortið mitt vera í peníngunum þínum.u „Já, það má gjarna vera,u

segir draugsi, og geingur hann nú frá þeim, svo ekki sá á þúfunui. Fara

teir þá heim í kirkjugarð. þá mælti draugurinn: „Hvar er holan þín?u

»)Hún er hinumegin kirkjunnar,u segír hinn. „Far þú fyr í hana,u segir

draugur. „Nei,u segir vinnumaður, „far þú fyrst f þína.u þarna voru

þeir að þrátta um þetta, þángað til í dögun. Stökk þá draugurinn ofaní

gröfina, en vinnumaður fer inn í bæinn. Lætur hann þá fylla sá af vatni

°g setur inn undir pall. þar lætur hann í næturklæði sín, og sækir

P^níngakistilinn, og lætur hann þar í líka. Líður svo til kvölds, og fara

þá allir að sofa. Vinnumaður svaf móti baðstofudyrum
;
og er ei lángt

liðið á nótt, áður en draugurinn kemur inn meö þefi miklu, rekur högg í
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pallstokkinn og fer síðan út, og vinnumaöur eptir. Svo er sagt, að vinnu-

maður háfl geingið þknnig frá leiöi bónda, aö draugurinn liáfi aldrei sézt

eptir l>aö. En vinnumaðurinn lét klæöin og kistilinn í sáhin, til fcess að

draugurinn skyldi ekki finna moldarlykt af ]>ví. Vinnumaöurinn giptist

ekkjunni, og bjuggu þau saman íeingi síöan, og endar svo saga jþégsL

Ofœlni drcingurinn. (Eptír sögn manna í Reykjavík.) Einu sinni var

strákr mjög ófyrirleitinn og ósvífinri. $>eir, sem aö honum stóöu, hvort

það heldur voru foreldrár hans eöa aörir vandamenn, voru mjög áhyggju-

fullir áf þessu, því hvernig sem þeir fóru að viö hann, komu þeir eingum

beig inn hjá honum meö neinu móti. þegar þeir voru órðnir uppgefnir

viö hann, komu þéir honum til sóknarprestsins, sem þeir trúöu allra manna

bezt til aö koma einhverju tauti viö dreinginn og beygja lund hans. þégar

dreingurinn kom til prests, bryddi skjótt á hinu sama, aö honuin stæöi

ekki geigur af neinu, hverra ráöa setn prestur leitaði til þess. En ekki

sýndi dreingurinn honum, heldur en þeim, sem hann var hjá áður, dælsku

eöa þrjózku. Leiö svo fram um hríö, aö dreingur var hjá presti, og gjöröi

prestur sér alt far um að gjöra honum hverft viö á ýmsan hátt, en það

tókst honum aldrei. Éinú sinni um vetur var komiö meö 3 lík til kirkju,

sem jaröa átti, en vegna þess, aö líkih komu seint á degi, voru þau látin í

kirkjuna um kvöldiö, og átti aö jaröa þau daginh eptir. i>aö var siöur í

þá daga hér á landi, aö grafa lík kistulaus, og svo voru þessi, og aö eins í

líkblæum. þ>egar líkin voru borin í kirkjuna, lét prestur leggja þau itíií

þveran gáng milli stóla í framkirkjunni, hvert innar af ööru, svo bil var á

milli. l>egar komiö var fram á vökuna, segir prestur viö dreinginn : „Bregð

þú þer snöggvast út í kirkju fyrir mig, dreingur minn, og sæktu bók, sem

liggur á altarinu.
u Dreingur brá við skjótt, þvf hann var ekki ógéghinn,

þótt hann væri ófyrirleitinn. Síöan geingur hann íit í kirkju, lýkur henni

upp og ætlar aö gánga inn eptir kirkjugólfinu. l^egar liann er kominn

skamt innar ur dyrunum dettur hann flatur um eitthvaö, sem hann rak í

fæturna. Hann lætur sér ekki bilt við veröa, leitar fyrir sér og finnur,

aö hann hefir dottiö um eitt líldö, tekur þaö |>ví og snarar frá sér upp í

stólana ööru megin. þvíhæst geihgur hann innar, og dettur hann þá í

annaö sinu um hið næsta lík. Fer háhri þá eins meö þáð og hiö fyrra'*

Síðan heldur hann á fram og dettur þá um þriðja líkiö, og fer meö þaö,

sem hin, aö hann varpar |>ví upp í stólana af gánginum. Eptir |)aö geingur

hann inn að altari, tekur bókina, læsir kirkjunni og fær presti haim.

Prestur tekur viö bókinni, og spyr, hvert liann hafi einkis oröiö var.

Dreingurinn kvaö nei viö og brá sér ekkert. Prestur mælti : ,,Nú, varstu

ekki var við líkin í kirkjunni, sem voru á gánginum? eg mundi ekki áð

vara þig viö l>eim.u Dreingurinn mælti: „Jú, líkin; eg varö var viö þau.

eg vissi ekki, hvað þér áttuö við, prestur góöur.u „Nú, hvernig varstu
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Var við þau,u segir prestur, „þau hafa líklega orðið fyrir þér.u Dreingur-

inn mælti: „Og ekki tel eg það.
4t „Hvernig íórstu að komast inn eptir

kirkjugólfinu ?
u segir prestur. „Eg snaraði þeim af gánginum upp í stól-

ana; þar liggja þau.
u Prestur hristi höfuðið og inti hann ekki meir eptir

þessu. Um morguninn, þegar fólk var komið á fætur
,

segir prestur við

dreinginn: „lJú verður að hafa þig héðan; eg vil ekki hafa þig á heimili

niínu, þar sem þú ert svo ófyrirleitinn, að þú svífist ekki að raska ró fram-

Hðinna." Dreingur tók þessu vel og kvaddi prest og heimamenn hans.

Eptir það fer hann svo nokkra stund, að hann á hvergi höfði síuu aö

halla. En á bæ einum, þar sem hann var nótt, fréttir hann, að biskup-

í Skálholti sé andaður. Hann leggur þá krók á hala sinn, og fer i

Skálholt. þegar hann kom þángað, var degi farið að halla, og því biður

hann þar gistíngar. Honum var svarað, að ekki væri honum gistíng of

góð, en sjálfur mætti hann ábyrgjast sig. Hann spurði, hvert þar lægi

ftokkuð við, eða hvað því ylli. Fólkið svaraði honum, að svo hefði brugðið

vtó fráfall biskupsins, að þar héldist ekkert niannsbarn við á staðnum, þegar

ditnma tæki, fyrir reymleika, og því yrði heimafólk alt að flýa staðinn

4 hverri nóttu síðan. „þá þykir mér því betra aö verahér" mælti dreingur.

Heimamenn báðu hann ekki mæla slíkt
; því þar væri gamanleysa að vera.

^gar dimma tók, fóru heimamenn að týnast burt af staðnum, og kvöddu
dreing hryggir í huga, því þeir bjuggust ekki við að sjá hann aptur.

^reingurinn varð eptir og var hinn hressasti. þegar dimdi, fór hann og

^veykti ljós, Fór hann þá um hús öll og leitaði um. Síðast verður honum
geingið inn í eldhúsið. Yar þar búlegt vel; feit sauðarföll héngu livert

vtó annað í rótinni, og alt var að því skapi, er hann sá. Dreingur hafði

kingi ekki bragðað hángið kjöt, og fer hann nú að lánga í það, er hann
s& svo miklar nægtir af því fyrir hendi. Ekki vildi hann taka á sig náðir

Sv° hann gæti því betur orðið var við reymleikann, og ræöur það nú af

a& hann fer og kveykir upp eld, brýtur viö og setur upp pott með vatni

°8 brytjar síðan eitt fallið þar ofan í. Híngað til hafði hann einkis vísari

°rðið um reymleikann. En er alt er komiö í pottinn, heyrir hann, að sagt

er uppi á eldhússtrompinum með dimmri röddu: „Má eg detta?u Hann
svarar: „J>ví ætli þú megir ekki detta?u í því koni ofan um strompinn
allur efri hluti af manni, höfuð með öxlum, og handleggir við með höndum,

°8 Hggur flykki þetta þar á gólfinu hreifíngarlaust um hríð. því næst
heyrir dreingur, að spurt er uppi á eldhússtrompi : „Má eg detta?u Hann
Svarar sem fyrr: „því ætli þú megir ekki detta?u Kemur þá ofan um
sfrompinn miðhlutinn af manni ofan að lærum. þetta flykki dettur niður
hJá hinu fyrra, og liggur svo hreifíngarlaust. þá heyrir dreingur enn, að
sPurt er uppi á eldhússtrompi : „Má eg detta?u Hann svaraði sem áður:

"kví ætli þú megir ekki detta? Eitthvaö þarftu til að standa á.
u Koma

tá niður fætur af manni og voru kynja stórir, eins og hinir bútarnir, sem
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fyrri höfðu fallið. þegar flykki þessi voru dettin niöur, lágu þau um kyrt

nokkra stund á gólfinu. En er piltinum leiöist þetta, gekk hann aö bútun-

um og sagöi : „Úr þyí þú ert kominn allur inn, þá er þér nú bezt aö fara

á kreik." Skriðu þá allir bútamir saman, og varö af þeim maöur afarstór.

Ekki yrti hann á piltinn og gekk svo úr eldhúsinu og fram í bæ. Dreing-

urinn vejlttí hinum mikla manni eptirför, þar sem hinn fer fyrir. Hinn

mikli maöur gekk inn í skála einn fram í bænum, og þar aö stórri kistu-

Hann lauk henni upp, og sér þá dreingurinn, aö hún er full af peníngum.

Tekur hinn mikli maður þá hvaö eptir annaö fullar lúkur sínar úr kistunni,

og e)rs þeim yfir hvirfil sér, og lætur hi-ynja niöur eptir sér. Að þessu

er hann fram eptir allri nóttui þangaö til hann hefir tæmt kistuna. Tekur

hann þá hrúgurnar, er hann haföi ausiö út á gólfiö og eys eins úr henni

yfir höfuö sér ofan í kistuna. Dreingurinn stóö þar hjá, meöan draugur-

inn jós peníngunum fram og aptur, og sá, hversu þeir ultu víösvegar um

gólfiö. Lætur nú draugsi mjög til sín taka, er hann snarar peníngunum í

kistuna, og sópar greipum um skálagólfiö eptir þeim, sem hrotiö höföu úr

hrúgunni; enda þóktist nú pilturinn skilja, aö hann mundi halda, aö fariö

væri aö líöa að degi, og því vili hann flýta sér sem auöið sé. Nu kemur

þar að, að draugurinn hefir komiö öllum peníngunum aptur ofaní kistuna,

og þykir nú dreinginum fararsnið á honum ; liann ætlar að snarast fram úr

skálanum. Dreingurinn kvað honum mundi ekki liggja á, að hraða sér svo

mjög, en draugur kvaö þó svo vera, því nú væri kominn dagur. Ætlar

draugur þá út hjá honum, en pilturinn tók þá til hans og vildi aptra honum-

En þar kom aö um síöir, aö draugurinn reiddist, þreií* til dreingsins, og

kvaö honum nú ekki leingur mundi tjá að aptra sér úlgaungu. Dreingurinn

tók á móti apturgaungunni og fann það skjótt, að sig mundi skorta mikið

á afl viö hana, og fór því undan í flæmíngi, og varöist aö eins stórmeiösl-

um og föllum, og gekk svo um hríö. Einu sinni, er draugurinn sneri

bakinu fram að skáladyrunum, er stóöu opnar, ætlaði hann að vega dreng-

inn upp á bríngu ser, til aö sleingja honum þvi fastar niöur. Pilturinn sá

fyrirætlun þessa í hendi, og þykist vita, að það muni verða bani sinn.

Tók hann þá þaö ráð, er draugurinn reml)dist sem mest, að toga hann að

sér, að hann hleypur upp í f&ngið á honum svo hart, að draugurinn dettur

aptur á bak, og verður þrepskjöldurinn í skáladyrunum undir niiðjum lirygg

hans, en dreingurinn lendir viö fallið ofan á honum. En svo vildi til, þegar

apturgángan datt fram úr skálanum meö hausinn, aö dagsbirtuna, sem þ^

var komin á mitt lopt, lagði í augu hennar, og sökk hún því í 2 hlutum

niður, þar sem hún lá, sinn hvoru megin þrepskjaldarins, og luktist gólfið

þegar aptur, er hlutarnir hurfu. i>ó pilturinn væri nokkuð stirður og mar~

inn af átökum apturgaungunnar, tekur hann sig þó til og býr til 2 krossmörk

úr tré, er hann rekur þar niður í gólfiö, þar sem bútarnir höfðu sokkiö

niður, annan fyrir innan, en hinn fyrir frarnan skáladyrnar. Síðan leggs^



hann niöur og sofnar, þángað til staöarmenn koma um morguninn, er fullbjart

var oröiö. þeir heilsa honum og voru glaöari í bragöi, er þeir sáu hann

Hfandi, cn þeir höfðu kvatt hann kvöldið áöur, og spurðu, hvert hann einkis

heföi orðiö vísari um reymleika á staðnum um nóttina. Dreinguiinn kvaðst

þar einkis reymleika hafa orðið var. Heimamenn vildu ekki trúa honum,

hvernig sem hann leitaðist við að sannfæra þá um Það. SíÖan var hann

þ&r um kyrt daginn eptir, því bæöi var hann þrekaður af viðureign sinni við

aPturgaunguna
,

og svo vildu heimamenn ekki niissa hann fyrir nokkurn
niun, er hann hughreysti þá. Um kvöldið, er hann sá, að heimamenn fóru

aÖ hafa sig til vegs, leitaöi hann allra bragöa til að koma þeiin til að

vera kyrrum á staðnum, og kvaö þeim ekkert mein mundi verða aÖ reym-

leikanum. En það kom fyrir ekki; fólkið trúði honum ekki og fór því

burtu sem hið fyrra kvöldiö; en þó hafði hann þaö áorkað með umtölum
sínum og hughreystíngum, að þaö skildi við hann óhrætt. þegar fólkið var
alt farið af staðnum, tók pilturinn á sig náðir, hvíldist nú vært og svaf

W morguns. þegar heimamenn komu daginn eptir, spurðu þeir hann enn

°Ptir um reymleikann, en hann kvaöst einkis hafa orðið var um hann, enda
kvaö hann ekki mundi þurfa að óttast slíkt framar. SagÖi hann þá upp
aUa sögu um hina fyrri nótt, og sýndi þeim krossmörkin í gólfinu, er skrokn-

bútarnir höfðu farið niöur, og meö þessu leiddi hann menn að peníngakist-

u*mi. þeir þökkuðu dreingnum fagurlega alla framgaungu sína, báðu hann

^ggja það, er hann vildi af þeim kjósa, til launa fyrir aðgjörðir sínar, hvort

heldur væru peníngar eða aðrir aurar, og að hann skyldi dvelja í Skálholti

svo leingi sem hann vildi. Hann þakkaði þeim góð boð, og kvaðst hvorki

þurfa auð né annaö, og ekki mundi hann dvelja þar leingi héðan af. J>ó

Var hann þar um nóttina, og var þar þá alt fólk heima og bar ekki neitt

a neinu þá né síðan. En að morgni bjó pilturinn sig til ferðar úr Skál-

holti; heimamenn vildu ekki af honum sjá, en ekki tjáði annaö en hann

feri. Hann kvaðst nú ekkert hafa þar leingur aö gjöra úr þvi heimamenn
Söetu haldizt viö á staönum. Síöan fór hann úr Skálholti, og var þaÖ öllum

staðarmönnum mjög nauðugt; hann stefndi þaðan norður á afrétt. Eingar
s°gur fóru af honum um hríö, uns hann kom einn dag að helli einum.

Hann gekk þar inn og sá engan mann, en 12 rúm sá hann þar í aflielli,

sín 6 hvert á móti ööru. Búmin voru öll óumbúin, og af því enn var

uokkuö eptir af degi, svo hann gat ekki búizt við, að hellisbúar kæmu
heim aö sinni, fór hann og bjó um öll rúminn. þegar hann var búinn að

fcvi, lagðist hann ofaní yzta rúmið ööru megin, breiddi vandlega ofan á
S18 og sofnar. Eptir nokkra stund vaknar hann viö umgáng í hellinum,

°g heyrir, að þar eru komnir margir menn, og eru þeir að furða sig á,

hver þar muni hafa komið, og gjört sér þann greiða aö búa um rúm þeirra,

kváðu hann fyrir það góðs maklegan. Síðan fara þeir aö hátta, er þeir
l0tóu matast, eptir því sem honum virtist. En er sá, sem átti rúmið, er

l- 18
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hann lá í, fór að flctta oían ai* ]>ví, varö hann skjött var viö piltinn. þöKk-

uðu hellisbúar honum fyrir handtak þetta , er i>eim heföi komiö svo vel,

og báðu hann dveljast þar og vera þeiffi til aöstóöar hcima í hellinum,

því þeir væru vant viö látnir, yröu aö fara meö sólu frá hellinum, því

annars kæmu óvinir t>eirra og beröust þar viö sig, svo þeir vegna l>ess

gætu eingu sínt heima fyrir. Piltin-inn kvaöst mundi þiggja tilboö þéirra,

og dveljast hjá ]>eim um sinn. Hann inti ]>á eptir, hvernig á því stæöi,

aö þeir ættu í svo stríöri styrjöld á hverjum degi, sem ekki linti. Hellis-

búar kváöu menn þessa hafa veriö fjandmenn sína, og heföu þeir opt etiö

illdeilum aö undanförnu, og heföu þeir hellismenn jafnan oröiö þeim yfir-

sterkari. þeir kváöust og enn veröa þeim öllum efri á hverju kvöldi og

fella i>á. En nú brygöi svo viö, aö ijandmenn sínir væru allir geingnir

aptur aö morgni, og væru æfari og ákafari, en i>eir heföu vcriö nokkru

sinni áöur, og mundu ]>eir án efa veita sér atför í hellinum, ef þeir væru

ekki til taks á vígvellinum meö sólu. Eptir i>etta lögöust þeir aö sofa,

og sváfu til morguns. Fóru hellismenn vopnaöir þegar meö sólu úr hell-

inum, og báðu piltinn aö annast um helli sinn og heimastörf; hann hét

góöu um það. Um daginn fór dreingurinn á hnotskóg í i>á átt, cr hann

sá þá hverfa um morguninn frá hellinum, til aö forvitnast um, hvar þeir

ættust viö. þegar hann kom auga á, hvar orrustuvöllurinn var, hvarf hann

aptur inn í hellinn. Eptir þaö býr hann um rúm hellisbúa, sópar allan

hellirinn og gjörir alt sem gjöra þurfti. Um kvöldiö komu hellisbúar

heim, þreyttir og dæstir, og urðu þéir fegnir, aö pilturinn hafði hirt um
öll þeirra faung, svo þeir þurftu ekki annaö aö gjöra en matast, og gánga

til rekkna að því búnu. Síðan fara þeir að sofa allir nema pilturinn.

Hann vakir og er aö hugsa um, aö komast aö, hvernig á því standi, að

fjandmenn hellisbúa gátígi aptur á næturnar. þegar hann hyggur félaga

sína alla sofnaöa, fer hann á fætur, tekur af vopnum þeirra, i>að er honum

leizt bezt á og hefir meö sér. Síöan geingur hann á staö til vígvallarins,

og kemur þar afiíöandi miönætti. Var þar ekkert að sjá, nema fallna og

höggna hausa. Hann dvelur þar um hríö. En meö aptureldíngunni sér

hann hvar hóll einn skamt frá vígvellinum lýkst upp; kom þar út kona ; hún

var í blárri skikkju og hélt á krukku í hendinni. Hann sér aö hún geingur

rakleiöis að valnum, þángað sem einn lá fallinn, og ber úr krukkunni með

hendinni á strjúpann á bol hins dauöa, og eins á hálsinn, er var fastur

við hausinn, og setti svo höíuðið við bolinn, og varð það þcgar fast og

lifnaði hann við aptur. þetta sama bragð lék hún við tvo eöa þrjá aöra

og lifnuðu þeir eins við. þá óö dreingurinn aö kerlíngu og hjó hana

banahögg, því nú þóktist hann vita, hvaö ylli apturgaungu fjandmanna

hellisbúa; síöan drap hann þá, er hún haföi endurlífgaö. þegar liann var

búinn að því, fór hann sjálfur til og reyndi, hvert sér tækist aðiífgahina

föllnu á sama hátt og konunni og reið á strjúpann úr krukkunni og tókst
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það ekki síður en áður. Gjöröi hann nú ýmist, að hann lífgaði valinn eða

drap þá aptur, er hann haföi lífgað, þángað til sól var komin upp, enda

komu Ini félagar hans úr hellinum vígbúnir, og hafði þeim orðiö hverft

við, er hann var horfinn þeim og sum vopn þeirra. þegar þeir komu á

vígvöllinn , þókti þeim mjög hafa brugðið til betra , er fjandmenn þeirra

láu allir dauðir og hreifíngarlausir. Hellisbúar fógnuðu nú vel dreingnum,

er þeir sáu þar, og spurðu hvernig á því stæöi, að hann hefði farið þángað.

Hann sagöi þeim þá upp alla sögu, og það meö, hversu álfkonan heföi

ætlað að lífga þá föllnu aptur. Hann sýndi þeim smyrslakrukkuna , tók

einn hinna föllnu, reið á hann smyrslunum og setti viö hann höfuðið. Lifnaði

hann þá skjótt viö sem fyrr, en þeir félagar drápu hann þegar. Eptir þetta

þökkuðu hellisbúar honum með mörgum fögrum orðum framgaungu sína, og

báöu hann vera hjá sér svo leingi sem honum líkaöi, og buöu honum fé

fyrir liðsinni sitt. Hann bað þá hafa þökk fyrir góð boð, og kvaðst hann

mundi þekkjast það að vera hjá þeim. Eptir þetta alt urðu hellisbúar svo

kátir og fegnir dreingnum, að þeir léku við hvern sinn fíngur; komu þeir

þá upp meö það, að þeir skyldu nú reyna, hvernig það væri að deya,

fyrst þeir gætu lífgaö hver annan aptur. Drápu þeir þá hver annan, og

báru smyrslin á, svo þeir lifnuöu þegar viö aptur. Hentu þeir aö þessu

hiö mesta gaman um stund. Einu sinni, er höfuöið var höggvið af dreingnum,

og hafði verið grætt við búkinn aptur, sneri andlitið aptur á því, en hnakk-

inn fram. En er dreingurinn sá apturhluta sinn, með því höfuðið horföi

öfugt, varö liann sem óður af hræöslu, og bað þá fyrir alla muni að losa

sig viö þá kvöl. Hlupu þá hellisbúar til og hjuggu af honum höfuðið að

öýu, og græddu það rétt við búkinn. Fékk hann þá aptur alt ráð og rænu

°g var jafn óhræddur og hann hafði verið ávalt eptir þetta. Síðan drógu

þeir félagar saman alla búka hinna dauðu, flettu þá vopnum og brendu

og álfkonuna með þeim, er kom úr hólnum meö smyrslakrukkuna.

Eptir þáð geingu þeir í hólinn, tóku þaðan alt, sem fémætt var, og fluttu

heim í helli sinn. Dreingurinn var meö þeim síðan, og hafa ekki fleiri

sögur farið af honum eptir þetta. 1

i,Sjaldan brúkar dauður maður hníf." (Siguröur málari eptir almennri

s°gn nyröra.) Einu sinni voru hjón á bæ fyrir norðan vel viö efni. Bóndi
Var þó talinn meiri áhyggju-maöur um auðsafn en konan, og þvi fór hann
ei^t haust suður, og ætlaði að róa þar allar vertíöir til lesta, því hann
^ugði sér meiri arðsvon af því, en vera heima. þegar bóndi var farinn,

Se§ir ekki af hvorugu þeirra hjóna þángaö til á þorláksmessu fyrir jól,

^konan var búin að sjóða hángikets-fall til jólanna; hafði hún fært það

1. Hugsuninn í J>essari frásögn er alllík og í „Miirchen von einem , dor auszog das
Urchten zu lernen," í „Kinder- und Hausmárchen gesammelt durch die BrQder Grimm.
0eine Ausgabo. Achte AuHage. Berlin, 1850." 13—25. bls.

18*
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upp í trog og borið inn á búrhyllu trogið meö öllu saman. Eptir þaö

gekk hún litla stund úr búrinu annaöhvort inn í baðstofu eöa eitthvaö

annaö. En þegar hún kom aptur í búrið, sér hún, að maðurinn sinn er

kominn aö búrhyllunni, stendur fyrir framan kettrogið, heldur á lánglegg,

sem hann haföi tekiö úr troginu, og rífur meö tönnunum hold frá beini á

leggnum. þau yrtu hvorugt á annaö, en konunni þykir þetta undarlegt?

og bæöi illa og ókrjálega farið aö mat sínum, er bóndi stýfir þannig úr

hnefa, og segir: „Viltu ekki hníf, maöur?u Hann svaraöi: ,,Sjaldanbrúkar

dauöur maöur hníf, heldur stendur hann á og rífur.
u Hvarf þá maöurinn,

svo konan hafði ekki meira af honum. En þegar hún frétti fyrst að sunnan

eptir þetta, heyrði hún lát manns síns, og aö hann heföi drukknað litlu

fyrir jólin.

Aðrir segja svo frá, að maður þessi hafi verið maurapúki, og grafiö

niður alla þá penínga, sem hann eignaöist. Einu sinni tók hann þúnga sótt,

og bjóst við því, aö hann mundi ekki komast á fætur aptur. Hann ráð-

stafaöi þá ýmsu við konu sína, meðan hann lá, bæði um útför sína og

annað; þar með mundi hann eptir því, að þau áttu væn skammrif af sauð

uppi í eldhúsi; )>au baö hann konu sína aö sjóða sama daginn, sem útför

sín yrði, færa þau upp og setja ]>au í trogi út á bæarkamp. Nú líöur til

þess, aö bóndi deyr, og er gjörö útför hans, eins og hann hafði fyrir

mælt; konan lét sjóöa skammrifin, og setja þau þar, sem hann haföi til

tekið, volg í troginu þetta kvöld. Litlu síöar kemur hún út og sér, hvar

bóndi sinn stendur við trogiö og stýfir ketið úr hnefa. þá býður hún

honum hnífinn; en hann svarar því sama, sem áður segir, og hvarf síöan.

h) Ekki eru öllu færri sögur um fólgið fé, 1 en um fépúka, og hafa

þær allar eitthvaö draugalegt við sig, sem líklegt er; því bæði eiga draugar

aö hafa fólgiö flest slíkt fé, sem áöur er sagt, til þess aö vitja þess aptur

eptir dauöann, og af því, að þar sem fé er fólgið í jöröu, er sagt, að blár

logi leiki yfir, þegar myrkt er á haustum, og þegar hlákur gánga á vetrum,

en mjög sjaldan á sumrum. Logi sá, er upp af fénu leggur, cr ýmist

kallaöur vafurlogi eöa málmlogi. Ekki eru þaö seinni alda hugsmíöar

einar, að eldar sjáist brenna á víðavángi, því þeirra er og getið í fornum

sögum, og kallaöir haugaeldar. 2 Oröiö „vaíurlogi" kemur og fyrir í Sæm-

undar-eddu, 3 og merkir þar flögrandi loga eða eld, sem ver sali gyðja og

kvenna, en ekki málmloga, eða loga upp af grafsilfri. En svo lítur út,

1. þaÖ er stundum í fornum bókum kallaÖ grafsilfur (sjá Landnáma-bók í íslend-

ínga sögum. Khöfn 1843. 14G. bls.); en í munnmælum er ^aö optast nefnt dalakútur.

2. Sbr. GuU-þóris sögu. Leipzig 1858. c. 3. ; Fornaldar sögur Norðurlanda I. Khöffl

1829. 484, 437, 440, 442, 518—522. bls.; Ilervarar-sögu ok Heioreks konúngs. Khöffl,

1847. 15—lC, 18—20. bls.

3. Skírnisför, 8—1). vísa; Fjölsvinus-mál, 32, v.; sjá og 2. v. þar í Eddu Sæmundar

liins fróöa. Ilolmiae 1818.
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sem nú sé, aÖ minnsta kosti hjá alþýöu, lögð sama þýðíng í bæði orðin,

vafurloga og málmloga
,

og merlri hvorttveggja eld , sem logi upp af

fólgnu fé. Nú skal hér getiö nokkurra staöa, þar sem logar þessir hafa sézt.

I Hraunstaða-mýri hjá Staö á Reykjanesi hafa sézt eldar brenna yfir

þorskafjörð á Hallsteinsnesi. í þeirri mýri var Jón nokkur frá Fjóskoti,

«em enn lifir, einu sinni á ferð í vondu veðri og dimmu. Fann hann þá,

aö eitthvað, sem hann ekki átti von á, varð fyrir fæti hans; hannþreifaöi

fyrir sér með hendinni, og fann, að það var ketilhalda. En með því maöur

sá þykir ekki hafa stígiö á vitið, braut hann að eins hölduna af katlinum

og hafði hana heim með sér. En það kom honum ekki til hugar, að setja

neitt merki, þar sem hann fann hölduna, til þess, að vitja þángað aptur.

þegar hann kom heim að Stað og sagöi frá því, sem fyrir hann haföi borið,

átaldi séra Friörik hann , sem þá var prestur 1
fyrir þaö , aö hann hefði

ekki tekiö féð; en þá var of seint viðgjöröa. 2

það var um kvöld á sumardegi, rétt eptir sólarlag, að maður sá, er

hét Björn Bjarnarson, bróðirOdds, sem nú (1847) er bóndi á Marðarnúpi,

sá loga, er hann var smalamaður hjá Arnljóti bónda Illugasyni á Guölaugs-

stööum. Hann var þetta kvöld, sem optar, yfir fé, uppi á brúnunum fyrir

ofan bæinn. Hann setti logann vel á sig og íniðaði hann niður, og 'sagði

bónda frá. Arnljótur kvað það markleysu eina, en fór meö Birni og fann

hann staðinn. Skoðuðu þeir hann, og sáu ei annað en víðilaufið var lítiö

eitt sviönaö. Fóru þeir síöan. Nokkru síöar fór bóndi til og gróf þar

gröf, sem Björn hafði séð vafurlogann. þegar Björn vissi það, spurði hann

bónda, hvert hann hefði fundið nokkuð. Bóndi sagöist ekkert hafa fundiö

annað, en kol nokkur. Halda menn það hafi satt verið, því aldrei uröu

nienn neins þess varir hjá honum, sem fornmenjar þóktu í vera.

Arnljótur bóndi á Gunnsteinsstöðum (1847) sá einu sinni loga fram á

cyrunum, þar sem heitir Guiinsteinsstaðahólmi. Arnljótur kom að framan

og voru með honum 6 menn. þegar þeir sáu logann, vildu sumir gánga á

hann
,

og svo gjöröu þeir. Komust þeir aö honum nærri því
,

og heíir

Arnljótur sagt, að loginn var á að geta rúmur ferhyrníngsfaömur fyrirferðar

niður viö jörðu. líkur kolaloga á lit, datt stundum niður, en gaus upp aptur

fljótt og blossaöi mikið. Stundum var hann leingi uppi, en stundum mjög

stutta stund. Hann var á að geta 4 álini luír. Ekki gat Arnljótur séð

hann væri blálcitur, eins og málmlogi á að vera. l»egar þeir komu
rétt aö loganum, hvarf hann meö öllu.

I Kárastaðabrekkum hefir og stundum sézt logi. Brekkur þessar eru

iyrir framan Kárastaði þar í hálsinum. Hefir loginn veriö lítiö sunnar, en

4 móts við Æsustaöi, eíi einginn veit greinilega, hvar hann er.
3

1. Frá 1830 til þess bann dó 1810.

2. Dr. Maurers Isl. Volkss. 70—71 bls.

3. þrjár næstfyrirfarandi frásaguir eru teknai' eiDtir Aruljóti Olafssyui.
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Nú munum vér víkja að sögum þeim, sem gánga af fjárgrepti og

undrum þeim, sem hafa oröið við haugbrot fornmanna, og eru þær flestar

teknar eptir sögn manna í Borgarfirði. Fólgið fé á að vera í hólum og

haugum, fenjum, dýum og keldum, og víða hefir t>aö reynt verið, að grafa

það upp. En frá því hafa menn jafnan horfið fyrir sakir ólags eða fávizku,

og hafa þeir kent því um, er að greptinum hafa starfað, að Þeir hafi séð

ýms undur og ofboð. Stundum hafa næstu bæir eða kirkjur sýnzt standa í

loga og það er algeingast ; stundum hefir sjór eða vatn sýnzt gánga á land

upp, eins og alt mundi fara í kaf þá og þegar, og stundum hafa sýnzt

herflokkar. Enn hafa og ýms önnur undur orðið, sem hamlað hafa fjár-

greptinum, t. d. grafarmönnum orðið snögglega ílt, eða haugbúarnir komið

til þeirra í svefni, og ógnað þeim ef þeir héldi áfram o. sv. fr., eins og

þær sögur bezt sýna, sem þar lúta að.

Kirkjan í Gcitlandi. (Eptir sögn Hvítsíðínga í Borgarfirði.) þegarhraunið

í Geitlandi brann, eyðilagði það þar marga bæi, og þar á meðal kirkju-

staðinn. þykjast menn vita, hvar kirkjan stóð, og hefir hraunið runnið

yfir hana, en nokkuð af túninu sést enn út undan hraunbeltinu.

Einu sinni fór maður að grafa upp kirkjuna í Geitlandi, og byrjaði

á því, að höggva hraunskorpuna á kirkjumænirnum
;

því þar hélt hann

hana vera þynnsta, þar sem mest var tómahljóðið undir. En þegar hann

hafði litla stund að verið , sá hann , að bærinn *
í Kalmannstúngu stóð í

ljósum loga. Hljóp hann þá frá til að bjarga bænum, en þegar þángað

kom, sá hann eingan eld. En svo varð hann hræddur við býsn þessa,

að hann hætti við kirkjugröptinn
,
og hefir einginn byrjað á honum síðan.

Þúfan. (Eptir sögn manns eins úr Staðársveit.) Á kotbæ einum vestur í

Staðarsveit skamt frá Búðum er fólgið fé i þúfu einni í túninu. þúfuna

má ekki slá; því ef svo er gjört, stendur þar ólán af. Kaupmaður einn á

Búðum heyrði þetta, og vildi reyna hvað satt væri um þúfuna. Einn

góðan sumardag fer hann til bæarins, og hafði með sér menn nokkra.

Ætlaði hann að grafa upp þúfuna, og var hann þó beðinn að gjöra það

ekki. Stakk hann þá sjálfur upp þrjá hnausa, því einginn vildi gjöra

það, en hann hélt að sér mundi ekki verða slíkt að meini. En í sama

bili líður yfir kaupmann, og lá hann litla stund í óviti. þegar hann

raknaði við, stakk hann enn upp nokkra hnausa. Fór það á sömu leið,

að yfir hann leið, og lá hann þá mun leingur í aungvitinu, en hið fyrra

sinn. Ekki lét hann þetta á sig bíta, og hvað sem hver sagði, fór hann

enn til í þriðja sinn. Var þá liðið á dag. En þegar hann var búinn að

stínga upp þrjá hnausa enn, féll hann í þriðja sinn í aungvit, og var það

miklu ógurlegast. Var hann borinn heim, eins og dauður, og raknaði ekki

við, fyrr en um morguninn. Vildi hann þá ekki reyna framar á þetta,

enda voru þá allir fúsastir á að hætta, og voru hnausarnir lagðir niður

og hefir einginn hreift við þúfunni síðan.
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Fagri-hóll. Ekki alllángt frá Stykkishól'mi cr hóll sá, er kallaður

Fagri-hóll. í honum cr sagt, aö grafin seu auöæfi hins forna Helga-

fells-klausturs. Emu sinni var rcynt til að grafa í hólinn, og fcegar

Sraptarmennirnir voru komnir býsna djúpt, sýndist þeim Helgafells-kirkja

standa í björtu báli; lilupu t>eir þángað til að slökkva eldinn. Síðan var

byrjað að grafa í annað sinn; þókti þeim þá sem vopnaðir menn kæmu
UPP úr jörðinni, og ógna ser dauða, ef þeir hættu ekki að grafa. Eptir

það feingust ekki innlendir menn framar til að grafa í hólinu, svo ]»á voru

fcingnir til þess Danir, cn sú tilraun var árángurslaus. 1

Oullkistan. (Eptirsögn skólapilta aö vestau áriÖ 1815.) Haugur einn stcnd-

llr vestur í Vatnsfjarðarsókn við Isafjörö. I haugi þessum cr gullkista

fólgin, sem opt hefir verið reynt til að ná; en ætíð hefir verið hætt við,

vegna býsna þeirra, er sczt hafa við 'hauggröptinn. Einu sinni tóku sig til

tveir menn, úngir og atorkusamir, og fóru að brjóta hauginn. Grófu þeír

l'ángað til þeir sáu kistuna. Var hún svo þúng, að þeir gátu ckki hafiö hana
UPP, og voru þeir þó hraustmenni að burðum. Grófu þcir |á niður með
kistunni öllumegin og undir hana. Kistan var járnbcnt mjög rammlega, og

hríngir í göflununi. Fór nú annar þeirra undir kistuna og lypti henpi upp, cn

Wn dró hana upp í reipi, sem bragöið var í annan gafihrínginn. En þegar
kistan var komin á lopt, slitnaði hrínguxinn úr gaflinxun, svo kistan datt

niður á manninn, sem undir var, og dó hann þegar. þá varð hinn hræddur,

sem uppi var, hætti við og hljóp burtu, en haföi gaiihrínginn úr kistunni

^ieð sér. það var koparhríngur stór og mikill, og gaf hann Vatnsfjarðar-

Wrkju hrínginn, og er hann þar enn í dag í kirkjuhurðinni.

Aðrir segja, að nokkrir menn hafi tekið sig saman til að grafa upp

hauginn. þcir fundu kistuna, járnbcnta og voru hríngir í göflunum. Drógu

fcsir þá rcipi í hríngana og toguðu í, cn einn var niðri, og lypti undir

kistuna. þcgar kistan var nærri því komin upp á gryfjubarminn , voru
þeir farnir að þreytast, scm uppi voru, og þókti hálfgert tvísýni á hvort

kistan kæmist upp, og segir l>á ciim þeirra: ,,IIún fcr upp, ef guö lofar."

Pá gellur sá við, scm niðri var og undir kistuna lypti, og segir: „Hún
skal upp, hvort sem guð lcyfir cða ckki (hvort sem guð vill cða ckki). u

N. slitnaði annar gaflhríngurinn úr kistunni, svo hún datt á ínanninn, seni

undir var, og drap hann, en gryfján hrundi saman. Hurfu þá hinir frá

ottaslegnir, og gáfu Vatnsíjarðarkirkju hringinn, cn hættu viö gröptinn.

Brúsaliaugur. (Eptir sögn norölenzkra skólapilta 1815.) Brúsahaugur er
hjá Brúsastöðum í Vatnsdal. fcar fór einu sinni maður að grafa í, og
Ngar hann liafði grafið cinn dag, dreymdi hann um nóttina, að niaður kom
að ^onurn, mikill og illilegur, og bað hann hætta aö rjúfa hauginn , ella

Dr. Maurers Isl. Volkss. 72. bls.
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skyldi hann verra af haía. Um morguninn vaknaöi maðurinn, og mundi

drauminn, en gaf sig ekki að því, og fór að brjóta hauginn, sem áður. Nóttina

eptir dreymdi hann sama mann og áður, og var hann þá miklu ógurlegrí

en fyrr, og hótaði honum öllu illu, ef hann hætti nú ekki við hauginn-

En maðurinn fór hinn þriðja dag til haugsins, og hirti ekki um drauminn

heldur en fyrr. Var þá moldin fallin niður í gryfjuna, og svo haíði líka

verið hinn fyrra dag. Gróf hann þá allan daginn til kvölds, og var þá

komið að viðum. Hætti hann þá við; því nótt var komin. En um nóttina

vaknaði fólkið á bænum við það, aö maðurinn ætlaði að heingjast, og var

dreginn ofan úr rúminu, og varö ekki vakinn fyrr en hann var kominn út

Eptir þetta hætti maðurinn við að rjúfa hauginn, og hefir einginn reynt

það síðan. En austan á Brúsahaug sjást enn í dag mannvirki.

Helgu-hóll. Hjá Grund í Eyafirði er hóll einn, er nefnist Helgu-hóll.

I þeim hól er sagt, að Grundar-Helga hafi látið haugsetja sig, en hun var

auðkona hin mesta og þar eptir ágjörn, sem síðar verður getið, og segja

Eyfirðíngar, að hún hafi lifað, þegar svartidauði geisaði her. Sagt er, að

hún hafi látið bera fé mikið í hól þenna ; en er inehn fóru að grafa í hann,

sýndist þ'eim Grundar-kirkja vera aö brenna. Hlupu þeir þá til og vilclu

slökkva eldinn; en þetta voru cintómar missyníngar, til að aptra graptar-

mönnum frá fyrirtæki sínu. 1

i) Eptir þenna útúrdúr um fólgið fé komum vér l>á aptur til þeirra

sagna um drauga, sem hafa geingið aptur af öðrum ástæöum, en til að

vitja fjár sfns, og sjáum vér, að hjá þeim apturgaungum ræður ávalt annað-

hvort ást eöa hatur, er þær leitast við að koma frám eptir dauðann; en

það er undir hinum ytri kríngumstæðum komið, að hvað miklu leyti slíkum

geðsástríðum verður framgeingt. þess konar sögur sýna nógsamlega, að

hinn sami skapofsi, sem maiminum var eiginlegur í lífinu, fylgir honum

einnig eptir dauðann, bæöi til aö gjöra ööruin mein og til aö ná rétti síntun,

er apturgaungur þóktust aflagabornar ofanjarðar.

Djákninn á Myrká. 2 (Eptir húsfrá íngibjörgu |)orvaldsilóttur, sem var í

Belgsliolti í Borgaríirbi, og leiðröttíngum og viöaukum sera Páls Jónssonar, nú á Völlum-)

í fyrri daga var djákni einn aö Myrká í Eyafiröi ; ekki er þess getiö, hvaö

hann hét. Hann var í þíngum viö konu, sem Guörúu hét; hún átti að

sumra sögn heima á Bægisá, hinu megin Hörgár, og var hún þjónustustúlka

prestsins þar. Djákninn átti hest gráföxóttan, og reiö haiin honum jaínan;

þann hest kallaöi hann Faxa. Einhverju sinni bar svo til litlu fyrir jól,

að djákninn fór til Bægisár, til að bjóða Guðrunu til jólagleði að Myrká,

1. Dr. Maurers Isl. Volkss. 71—72. bls.

2. Sbr. Dr. Maurers IsL Volkss. 73—74. bls.
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og hét hcnni aö vitja hennar í ákveðinn tíma, ogfylgja henni til gleöinnar

aöfángadagskvöld jóla. Dagana áöur, en djákninn fór að bjóða Guörúnu,

hafði gjört snjóa mikla og ísalög; en þann sama dag sem hann reið til

Bægisár, kom asahláka og leysíng, og þegar á leið daginn, varð áin ófær

fyrir jakaferðum og vatnagángi , á meöan djákninn tafði á Bægisá. þegar

hann fór þaðan, hugði hann ekki að }>ví, sem skipast haföi um claginn, og

ætlaöi, að áin mundi enn liggja, sem fyrr. Hann komst yfir Yxnadalsá á

brú; en þegar hann kom til Hörgár, haíði hún rutt sig. Hann ríöur því

fram með henni, uns hann kemur fram á móts við Saurbæ, næsta bæ fyrir

utan Myrká; þar var brú á ánni. Djákninn ríður á brúna, en þegar hann

er kominn á hana jniðja, brestur hún niður, en hann fór í ána. Morguninn

eptir, þegar bóndinn á þúfnavöllum 1
reis úr rekkju, sér hann hest með

reiðtýgjum fyrir neðan túnið, og þykist þekkjá þár Faxa djáknans á Myrká.

Honum verður bilt viö þetta; því hann haföi séð til ferða djáknans ofan

hjá daginn áður, en ekki orðið var við, að hann færi tilbaka, og grunaði

l>ví brátt, hvað vera mundi. Hann geingur því ofan fyrir túnið; var þá,

sem honum sýndist, að þar var Faxi, allur votur og illa til reika. Geingur

háiíh síðan ofan aö ánni, ofan á svo kallað þúfnavallanes ; þár finnur hann

djáknann, rékinn örendan á nesinu framanverðu. Fer bóndi þegar til Myrirár

og segir tíöindin. Djákninn var mjög skaddaður á höfðinu aptanverðu af

ísjaka, er hann fannst. Var hann svo fluttur heim til Myrkár, og grafinn í

vikunni fyrir jólin.

Frá því djákninn fór frá Bægisá og til þess á aðfángadaginn , haföi

cingin fregn farið milli Myrkár og Bægisár um þessa atburði neina, sök-

urn leysínga og vatnagángs. En á aðfángadaginn var veður stiltara, og

hafói runnið úr ánni um nóttina, svo að Guðrún hugöi gott til jólagleöinn-

ar á Myrká. þegar leið á daginn, fór hún að búa sig, og þegar hún var

vel á veg komin meö það, heyrði hún að [>að var barið ; fór þá önnur kona

til dyra, seni hjá henni var, en sá eingan úti, enda var hvorki bjart úti

né myrkt
;

því túngl óð í skýum, og dró ýmist frá eða fyrir. l>egar stúlka

þössi kom inn aptur, og kvaðst ekki hafa séð neitt, sagði Guðrún : „Til mín
ttum leikurinn gjörður, og skal eg að vísu út gánga. u Var hún þá albúin,

neina hún átti cptir að fara í hempuna. Tók hún þá til hempunnar, og

fór í aðra erínina, en fleygði hinni erminni fram yfir öxlina, og hélt svo í

nana. þegar hún kom út, ^á hún Faxa standa fyrir dyrum og mann hjá,

6r hún ætlaði, að væri djákninn. Ekki er þess getiö, að þau hafi átt orð-

r^ðu saman. Hann tók Guðrúnu, og setti á bak, og settist síðan sjálfur á
bak fyrir framan hana. Riðu þau þá svo um hríð, að þau töluðust ekki við.

Nú komu þau til Hörgár, og voru að henni skarir háar, en þegar hesturinn

^teyptist fram af skörinni, lyptist upp hattur djáknans aö aptanveröu, og

1* þúfuavellir eru næsti bær fyrir utau Saurbæ, og liggja nærri samau túuiu.
i
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sá Guörún þá í höfuðkúpuna bera. I þeirri svipan rak skýin frá túnglinu

;

þá mælti hann:

„Máninn líður,

dauðinn ríður;

sérðu ekki hvítan blett

í hnakka mínum

Garún, Garún?ul

En henni varð bilt við og þagði. En aðrir segja, að Guðrún hafi

lypt upp hatti hans að aptan og séð í hvíta kúpuna; hafi hún þá átt að

segja: „Sé eg það, sem er." Ekki er sagt af samræðum þeirra fleirum,

né ferðum, fyrr en þau komu heim að Myrká, og fóru þau þar af baki,

fyrir framan sáluhliðiö; segir hann þá við GuÖrúnu:

„Bíddu hérna Garún, Garún,

meðan eg flyt hann Faxa, Faxa

upp fyrir garöa, garða."

Að því mæltu fór hann með hestinn; en henni varð litið inn í kirkju-

garðinn. Sá hún þar opna gröf, og varö mjög hrædd, en tekur þó það til

bragös, að hún grípur í klukkustreingiun. I því er gripið aptan í hana,

og varð henni þá það að happi, aö hún liafði ekki feingið tíma til aö fara

nema í aðra hempuermina; því svo var sterklega tilþrifið, að hempan gekk

sundur um axlarsauminn á þeirri erminni, er hún var komin í. En það

sá hún síðast til ferða djáknans, aö hann steyptist meö hempuslitrið , er

hann hélt á, ofan í gröfina opnu, og sópaðist moldin frá báðum hliðum

ofan yfir hann. En það er frá Guðrúnu að segja, að hún hríngdi í sífellu,

alt til þess, að bæarmenn á Myrká komu út, og sóktu hana; því af öllu

þessu var hún orðin svo hrædd, að hún þoröi hvergi að fara, né heldur

hætta að hríngja; því hún þóktist vita, að hún hefði átt þar viÖ djáknann

apturgeinginn , þó henni heföi ekki áöur komið nein fregn um lát hans.

Enda gekk hún úr skugga um, aö svo hafði vcriö, er hún náöi tali af

Myrkármönnum , er sögðu henni upp alla sögu um lát djáknans, og hún

aptur þeim af ferðum sínum. [>essa sömu nótt, þegar hátlað var og búið

að slökkva Ijósið, kom djákninn og ásókti Guðrúnu, og voru svo mikill

brögð að því, að fólkið varö aö fara á fætur, og varö eingum svefnsamt

þá nótt. I hálfan mánuð eptir þetta mátti hún aldrei ein vera, og varö

að vaka yfir henni hverja nótt. Sumir segja, að presturinn hafi oröiö aö

sitja á rúmstokknum hjá henni, og lesa í Saltaranum. Nú var feinginn

galdramaður vestur í Skagafiröi. þegar hann koin, lét hann grafa upp

stein einn mikinn fyrir ofan tún, og velta heim aö skálastafni. Um kvöldið,

þegar dimma tók, kemur djákninn, og vill inn í bæinn, en galdramaður-

inn hneppir hann suður fyrir skálastafn, og setur liann þar niður með

1. Draugum er ekki gefiÖ aó nefna gufis nafn nö lieldur nokkurt ]»a?) orö' , sem gu^s

nafn er í, og [>ví á draugurinn aft hafa nefnt Garún fyrir Guftrún.



APTURGAUNGUR 283

særíngum miklum; veltir hann síöan steininum ofan á, og þar á djákninn

að hvíla enn í dag. Eptir þetta tók af allan reymleik á Myrká, og Guðrún

að hressast. Litlu seinna fór hún heim til sín aö Bægisá, og er sögn

roanna, aö hún hafi síöan aldrei orðiö söm og áöur.

Athugasemdir. það er í frásögur fært, að þegar þorólfur Skólmsson

t>jó á Myrká, bafi þar hvergi sézt steinn. Eitt sinn átti hann að hafa farið

tar upp í fjall, og sótt þángað stein einn mikinn, og borið hann heim að

bæ, og sett niöur hjá skálastafni, og höggvið ker ofan í hann miðjan, haft

síðan steininn, til að lýa á honum járn, og látið gefa smalahundinum í

kerinu á sumrum. þegar Páll prestur Jónsson kom aö Myrká fyrir 19 árum,

hafði hann söguna um steininn sér hugfasta, og sá þar stein einn mikinn

hjá skálastafninum , sem allur var sokkin í jörð, svo að eins sá á eina

röðina. Hann spurði formann sinn um steininn; en hann sagði að hann

hefði komið þar fyrir 40 árum ; kvaðst hann hafa ætlaö aö grafa hann upp,

en konan sín heföi beðið sig að gjöra það ekki; því þaö væri almæli, að

djákninn lægi undir honum, og sagði hann séra Páli þá söguna um djáknann.

Séra Páll gróf svo steininn upp, og mundu 4 menn naumast hefja hann,

tó röskvir væru; svo er hann mikill. Ker erhöggvið ofan í hann miðjan.

Steinninn er teníngsmyndaður, ogþó aflángur. Hann er 1 alin löþumlúngar

á leingd, en 20 þumlúngar á breidd á hliðinni, sem upp snýr, á hæð 21

Þumlúngur. Kerið er ferhyrnt, 8 þumlúngar á leingd, 7 á breidd og 4

Sumir segja, aö djáknasagan eigi heima á Völlum í Svarfaðardal

;

stúlkan átti að hafa vcrið á Stafni.
1 Ráösmaður frá Völlum átti aö hafa

beðið hennar einhvern tíma á jólaföstunni , en fékk afsvar, og hézt við

hana. Á leiöinni heim drukknaði hann í Svarfaðardalsá ; því hláka var

°g vatnagángur. Á aöfángadagskvöld jóla var bariö aö dyrum á Stafni,

en Guðrún fór seinast út sjálf, og er sagan frá því eins og hin, en þó

^greinilegri
,

og ekki í sambandi við neinn stcin. Hún má því heita

ótnerkileg hjá hinni. í þessari sögu er þcss (ikki getiö, hvar ráðsmaöur-

^nn hafi fundizt, eða hver hati fundið hann.

Vofan. (Eptir handriti SDæbjarnar Egilssonar á Klippstað.) Einu siimi VOril

hjón, sem áttu eina dóttur barna. Á bænum var vinnumaður, sem hafði

hug á henni, en það var henni móti skapi og var hún honum afundin. það
bar til einn jóladag, er fólk fór til tíða, að vinnumaöur vildi reiöa bónda-

dóttur yfir á, sem var á leiðinni. það vildi hún ckki, og bað heldur gamlan
^ann, sem var í ferðinni, að reiða sig yfir ána, og það gjöröi hann. þá
sagði vinnumaður: „Eg skal reiða þig um önnur jól, þó þú viljir ekki.

u

Eptir jólin dó vinnumaður og bar ekki til tíöinda, fyrr en á jólanótt hina

næstu var barið á dyr hjá bónda. Út var gengið, og sást einginn maður.

1. Eyöikot frá Völlum fram í Valla afrétt.
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Svona fór þrisvar; í fjórða sinn er barið. Mælti þá gamli maðurinn til

bóndadóttur: ,,Nú mun sá kominn, er vill finna þig, sá, sem hét, að reiða

þig til kirkju; og er þér bezt, að gánga út til hans; en ekki skalt þú

svara því, þó hann tali til þín." Hún gjörir svo, geingur út og sér gráa

vofu á hlaðinu. Hún tók til hennar og setti hana á hest fyrir aptan sig.

J>á segir hann: „I holu, í holu.
u Svona reiddi hann hana lánga leið og

sagði: „Hvað hángir í hnakka mínum Gárun, Gárun?u En þegar hann

kom að kirkjugarðshliðinu, reið hann Þar inn um, en þá fleygði hún sér

ofan, og skildi þar með þeim.

Inntak úr sögupætti af Jóní Upplandakóngi. (Eptir sera Eyjólf á

Völlum í Svarfaðardal og með hans hendi. A. M. Additam. 40. a. 4.) þann tíma er
r

Olafr kóngr Haraldsson réð fyrir Noregi , var sá kóngr á Upplöndum er

Jón hét, úngr að aldri, manna fríðastr, og best að sér um alla hluti, er

helst tekið til hve fagrt hár hans var, að þá hann stóð í lyptíngu á skipi

sínu og sól skein, var i>að sem á gull sæi. Ei var Jón kóngr kvongaðr,

þótti hann helst skorta það ráð er honum væri jalhkosta. Mær ein ættstór

og ágæt að hvívetna, var þar í landi; gjörir Jón kóngr ferð sína þangað

er hún átti heima og biðr hennar sér til eiginkonu, er honum vel svarað,

og kveðið á, nær hann skal aptr koma og vitja þeirra einka mála. Fer

hann síðan heimleiðis. Litlu síðar tekr festarmey hans sótt mikla og stríða

svo að hún deyr, verðr það hið mesta sorgarefni frændum hennar og

forsjármönnum
,

og gjöra þeir útför hennar sem hæfdi. þar á bæ var

kirkja og garör um, grófu þeir líkiö í garöinum og gengu frá meö sút og

trega; kemr eingi fregn af þessu til Jóns kóngs, áðr hann býst heiman,

og ætlar aö sækja brúökaup sitt; fer síöan af stað, og léttir eigi fyn*

en hann kemr nærri bænum þar hann átti von festarkonu sinnar, var þá

mjög náttað; gengr hann nú frá mönnum sínum til kirkjugarðsins, og er

hann kemr inn, sér hann þar leiði nýgjört en grunar eigi hver undir liggi"?

reikar síðan aptr utar að hlíöinu, hann hafði sverð sitt og vopn öll önnur;

sér hann þá hvar maör ríðr að Miðiníí mikill og hávaxinn, gyrör svcrði

með hauk á hendi, og raim hundr jafn framt; og sem hann sér aö maðr

er fyrir innan, hopar hann frá tvisvar í sinn. Hið þriðja sinn rcnnir

hann að liliöinu, kastar Jón kóngr þá oröum á hann og spyr hver þar

færi og hvað hann héti. Sá svarar, og segist Alheimr heita. „Hvert er

erindi þitt?" segir Jón kóngr. ,,Skylt erindi á eg hínguð," segir Alheimr,

„ætla eg að sækja unnustu mína." „Hvar er húu?u segir'Jón kóngi'-

„Hér liggr hún grafin í garöinum,^ segir Alheimr. „Er hún fyrir löngu

dauð?u segir Jón kóngr. „Fyrir litlu deyöi hún,u segir Alheimr. „Hvat

dró hána til dauða?" segir Jónkóngr. „Sótt höst og hörð,u segir Alheinir.

„Mundi sóttin sjálfkrafa eðr menn valda?u segir Jón kóngr. „þau völd

má eg mér kenna, u segir Alheimr, „gjörða eg það með kunnáttu minni,



APTURGAUNGUH. 285

aö mærin sýndist sjúk og síðan örend og fal meö henni öndina, var t>að

fyrir þá sök, að eg vilda að engi maðr nyti hennar utan eg." Nú fcykist

Jón kóngr vita hver sú er, sem þeir ræddu um, og mælti: „það var mín

unnusta en ei ]?ín." „Aldrei skaltú hennar njóta,u segirAlheimr ; bráhann

þegar sverði og hjó til Jóns kóngs, en hann skaust undan högginu að

hundi Alheims, er var fyrir framan hestinn og drap hann, leist honum
sem hann mundi lítt bæta ef þeir Alheimr ættist við. Hjó Alheimr {>á

aptr til Jóns kóngs; þess höggs vildi hann eigi bíða og hjó í móti til

Alheims og í J>ví sama höggi höfuð af hesti hans og sjálfum honum aðra

höndina sem á var haukrinn, og haukinn til dauðs. þá mælti Alheimr:

„Beggja þarf eg handanna þar sem eg á heima; u sneri síðan brott við svo

búið og kvað þetta:

„Hestr er lestr, haukr er dauðr,

hundr er sviptr lífi,

gengr drengr or garði snauör,

gott hlaut ekki af vífi.
u

Gekk Jón kóngr þá til manna sinna, og lét jafnsnart grafa þar til

sem festarmey hans lá, og taka hana upp, fanst hún þá heil og lífs,

varð þar mikill fagnafundr með þeim Jóni kóngi, en frændr hennar urðu

svo fegnir, að ei má greina. Drakk Jón kóngr svo brúðlaup sitt með

sæmd og virðíngu, og fór síðan heim í ríki sitt meö konu sína.

Inntak söguþátta af Jóni Upplandakóngi og Ásmundi ílagöagæfu (sbr. 171—179. bls.

her á undan) ritaöa cg eptir J>vi sem eg heyrÖa segja í uppvexti mínum Björgu Olafsdóttur

móÖurmóÖur mína aÖ BarÖi, og síöan eptir henni Vilborgu Sveinsdóttur aÖ Seltjarnarnesi.

Kunni móöurmóöir mín báöa þessa j>áttu fulla og haföi yá, numiö í rettu sagnamáli af

gömlum kálfskinnsbókum og heyrt þar um fram 12 rímur af ^ætti Asmundar; mundi

hún úr J>eim allmörg erindi, og sagöi j>ær einar hinar elstu er hún heföi heyröar. En
l»ví olli bernska mín og gáleysi aö ei nam eg af henni meira Jiessara fræÖa, gáöu j»ess

ei heldr börn hennar, er hjá henni vóru lengi; var hún kvenna fróöust í sögum, rimum,

settura, dæmum, og hin minnigasta, og haföi hcyrt íicstar sögur cr j>á fundust hór á landi

ritaöar á norrænu, innlendar og útlendar, fyrst í uppeldi sínu á Breiöabólstaö í Vestrhópi,

af |>eim bókum er j>ar vóru i láni |>rjú ár úr Ögri vestan af kálfskinni ákaílega stórar,

önnur í spjöldum önnur án spjalda, og J>eim er pangaÖ lcöi Gísli lögmaör Hákonarson aö

Bræöratúngu, 1 síÖan fulloröin aö Hólum af bókum peir er hcrra þorlákr biskup haföi, og

let Yíöa útvcga og margar upp skrifa. Hún andaöist á Baröi hjá Jóni prcsti Sveinssyni

syni sínum 1G90. 7G ára. E. J. (Eyjólfr Jónsson.)

Bakka-draugurinn. (Eptir sögn Ilrútfiröínga í Strandasýslu.) I fyrudinni

& bærinn Bakki (iih kallaöur: Prestsbakki) í HrútaíirÖi, aö hafa staöiö á

hólum þeim noröur viö sjóinn, sem heita Hellishólar. En hann var seinna

fluttur þaöan vegna reymleika, og settur tar, sem nú er hann. Svo stóð

á, aö bóndamaöur í sókninni hafði beöið dóttur prestsins á Bakka, en iékk

hennar ekki. þetta gramdist manninum svo mjög, aö hann sýktist og dó.

1. Hauksból* var frá Ögri; þidrikssaga frá Bræöratnngu brann 1728. (GuÖbrandur

Vigfússon.)
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Var hann grafinn að Bakkakírkju. þetta gjöröist um sumar, og leið svo

fram á vetur, að ekki bar neitt til tíðinda, en nokkuð fcókti mönnum prests-

dóttirin undarleg um veturinn. Svo bar viö eitt kvöld, að fóstra hennar,

gömul kona og margfróð, gekk út í kirkjugarð með prjóna sína. þá var

veður gott, og óð túngl í skýum. Prestsdóttirin hafði sagt henni, að mað-

urinn kæmi til sín á hverju kvöldi, og væri rajög blíður við sig og góðui*.

Sagði hún, að sér leiddist hvað opt hann væri hjá sér, og kvað nú svo

komið, að hún væri með barni af völdum hans. Hún sagöi og, að hann

segði, að lítil heill mundi standa af barni þeirra, þegar stundir liði fram-

Bað hún þá fóstru sína, að ráöa bót á vandkvæöi þessu, og því fór nú

kerlíng út í kirkjugarðinn, eins fyrr segir. Gekk kerlíng að gröf mannsins,

og var hún opin. Lét hún þá bandhnykilinn sinn ofan í gröfina, og settist

á grafarbakkann
,
og var aö prjóna. En ekki komast draugar ofan í gröf

sína, ef maöur lætur einhvern hlut niður í hana, og þaö vissi kerlíng; því

lét hún hnykilinn ofan í hana. þarna sat nú kerla, og beiö, þángað til

draugsi kom. Hann bað hana, aö taka hnykilinn upp úr gröfinni sinni,

svo hann kæmist ofan í hana. Kerlíng sagðist ekki bera það viö, fyr en

hann væri búinn aö segja sér allt um þaö, hvernig stæði á þessu hans

næturgöltri. Draugsi sagðist vera aö heimsækja prestsdóttur
; „því nú getur

faðir hennar ekki meinað mér það, u segir hann. „Hefi eg nú barnað hana,

og geingur hún með sveinbarni.
u „Segðu mér, hvaö fyrir því barni liggur,

u

segir kerlíng. „það liggur fyrir sveininum, u segir draugsi, að hann mun

hér prestur verða á Bakka, og mun þá kirkjan sökkva meö öllum þeim,

sem í henni eru, þegar hann blessar í fyrsta sinn yfir söfnuðinn fyrir altar-

inu, og þá ætla eg þess fullhefnt, að eg fékk ekki prestsdóttur í lifanda

lífi." „111 er spá þín, ef hún rætist," segir kerlíng, „eða hver ráð eru

til aö hamla býsnum þessum, eða afstýra þeim?u „þau ráö eru til þess,"

segír draugurinn, „aö einhver reki prestinn í gegn fyrir altarinu í því

hann ætlar aö fara aö blessa yfir fólkiö. En til þess mun einginn verða.'
4

„Heldurðu það,
u

segir kerlíng, „eða eru nokkur önnur ráð til að hamla

óhamíngju þessari?u „Nei, eingin önnur,u segir draugsi. „Far þú þá

niöur í gröf þína,
u

segir kerling, „og kom þú aldrei upp framar.u Tók

hún þá upp hnykilinn, en draugsi fór ofan í gröfina, og luktist hún. Las

kerlíng svo yfir gröfinni, aö aldrei varö vart viö apturgaunguna framar.

Gekk nú kerlíng heim aptur, og sagði eingum, hvaö gjörzt haföi. Leið

nú þar til, aö prestsdóttir varð léttari, og ól hún sveinbarn mikið og frítt.

Ekki er þess getiö, aö hún hafi sagt föður sínum til faðernis sveinsins, og

ólst hann upp á Bakka hjá móður sinni og afa. Snemma sást það, að

pilturinn var afbragð annara barna, bæði til sálar og líkama. þegar hann

þroskaðist, var hann settur til menta, og þókti jafnan skara fram úr öllum

öðrum. Leiö svo fram, þángað til hann var útlærður oröinn. Varð hantf

|>á aðstoöarprestur afa síns.
'

» ai
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Níi víkur sögunni til gömlu konunnar, fóstru prestsdóttur. Hún sá

ftú, aö ekki mátti leingur standa viö svo búiö; því þar mundi aö koma,

sem draugsi hafði sagt henni foröum. Gekk hún þá til sonar síns, sem
var himi hugaöasti maöur, og let sér ekki alt fyrir brjósti brenna, ef á

14. Sagöi hún honum þá upp alla sögu, og skoraöi á hann, aö vega aö

presti, þegar hann ætlaöi aö fara aö blessa yfir söfnuöinn fyrir altarinu.

Sagöist hún ætla aö reyna aö ábyrgjast, aö hann heföi ekki neitt ílt af

því. Maöurinn var tregur til aö gjöra þetta, en fyrir lánga nauöan og

sárbeiöni móöur sinnar, hét hann því þó á endanum, og tók kerlíng eiö

honum upp á aö bregöast sér ekki. Leiö nú aö degi þeim, sem hinn

úngi prestur átti fyrst aö messa, og kom múgur og margmenni til kirk-

junnar. Dáöust allir aö fimleik hins únga prests, og ræðu hans. En þegar

hann lypti upp höndunum, og fór aö blessa yfir söfnuöinn, benti gamla

konan syni sínum. Stóö hann þá upp, og þó nauöugur. Lagöi hann þá

prestinn í gegn, og féll hann dauöur niöur. Kom þetta öllum mjög á óvart,

°g vildu menn taka vegandann. Sumir fóru aö stumra yfir prestinum, en

l>ó fannst ekkert eptir af honum nema banakrínglan. Hún lá í grátunum

fyrir framan altariö. Sáu menn nú, aö hér var ekki alt meö feldi. Gekk

þá gamla konan fram, og sagöi upp alla söguna frá upphafi. Uröu þá
allir mjög óttaslegnir, og þökkuðu kerlíngu fyrir framkvæmdarsemi sína og

dugnaö. þá sást þaö og, að kirkjan hallaöist, og var kórinn síginn nokkuö

ftiður. Haföi þaö komiö af því, aö presturinn var búinn aö tóna fyrstu

orðin af blessunaroröunum ,
þegar hann var drepinn. Eptir þenna atburö

varö svo reimt á Bakka, aö bærinn var fluttur burt, og settur þar, sem nú
er hann.

• ^bf f í m T '"
1 4 T 7 I

• A
* / mS' ' 'A.Í m I

f

Feykishóla-draugurinn. (Eptiv handriti seva Sveins Níelssonav.) I Feykis-

hólum (upp frá Hvalsá í Hrútafiröi) var fyrr meir kirkjustaður. þegar

l
}essi saga geröist, bjó þar ríkur bóndi skólageinginn. Hann átti eina

dóttur, gjafvaxta, góöan kvennkost. Á vist meö honum var úngur maöur

°g efnilegur, og lek orö á, aö hann legði hug á bóndadóttur, en hún tók

fcví lítt. Um haust eitt, reru menn til fiskjar frá Hvalsá, og var teöur

ángi maöur einn af hásetunum. Skipinu, sem hann var á, barst á í lendíng-

unni, og fórust 2 skipverjar, og var hann annar þeirra. Lík hans rak af

sjó, og var grafið aö kirkju á Feykishólum. Reymt þókti eptir mann
fcenna í Feykishólum, einkum þókti bóndadóttur hann vitja sín opt um
nætur. þaö bar til á næsta vari, aö húsbændur í Feykishólum höföu

íariö í brúðkaup úti Bitru, og var fátt manna heima, en nýkomin vinnu-

kona vakti yfir túni í góðu veðri. Bóndadóttir vildi vaka með henni, en

gat ekki, því á hana sókti svefn, svo hún háttaði í rúmi sínu. þegar

vinnukona hafði rekið frá túni, fór hón heim, og settist upp á kirkjuna svo

henni mátti sjá yfir alt túriö ; hún hélt á prjónum og bandhnykli. þegar
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• hún kom ttppa kirkjuvegginn, sezt hún niöur, og varö henni þá litið ofaní

garöinn; sér hún þá, aö gröf ein, skamt frá kirkjuveggnum, stendur opin;

hún hugsár, að þetta muni tíöindum sæta, og meö þyí hún var einbeitt,

' hugsar hún sér nokkurt ráð, hnýtir bancliö fast aö hnykli sínum, og lætur

hann síðan falla ofaní hina opnu gröf, svo hún gat dregið hann upp, þegar

hún vildi. þegar hún hefir setiö þar nokkra stund, kemur maöur út úr

bænum, og gcingur að hinni opnu gröf, lítur ekki til stúlkunnar, en ætlar

aö láta fallast ofan í gröfina. En þá sér hann bandhnykilinn
;

og hikar

sér, lítur til stúlkunnar, og biöur hana kippa upp hnyklinum. Hún kveöur

nei við, og segir, aö þau verði eitthvað við að talast meir. Hann biöur

hana þá með blíðum orðum, en hún hefir sömu svör. Hann mælist undan

við tali við hana, þá segist hún /neð öllu banna honum ofan í gröfina aptur,

nema hann skýri ser fyrst frá, hver hann sé, og hvernig á ferðum hans

standi. Hann kveðst þá neyðast til aö láta aö oröum hennar og mælti

:

„Eg er hinn úngi maöur, er héðan druknaöi á Hvalsá næstliðið haust.

Meðan eg lifði, haí'ði eg ástarhug á dóttur bóndans hér, og vildi eiga lag

við tíana, en hún synjaöi þess jafnan. Síöan eg dó hefi eg opt vitjað

hennar, en nú fyrst í nótt komið vilja mínum fram, því hún var ein inni;

mun hún þúnguð verða af mínum völdum, og ala son, og að því búnu

mun hún deya af barnsförum. Sonur hennar mun alast upp hjá afa og

ömmu, og likjast mér mjög að útliti. Hann mun verða frábær að næmi;

mun afi hans setja.hann til menta; tvítugur mun hann taka prestsvígslu,

og flytja sína fyrstu messu hér í Feykishólum, og mun honum takast það

áheyrilega. En þegar hann eptir prédikun á aö blessa yfir söfnuöinn frá

altarinu, mun hann snúa blessunar orðunum í römmustu formælíngu*

og það með slíkum krapti, aö kirkjan mun sökkva með öllum söfnuðinum."

þegar stúlkan heyrir þessa spá, spyr hún hann, hvort eingin séu ráö til

aö .afstýra svo hryllilegri óhamíngju. ,,Jú,
u segir draugurinn, ,,l>aö er eina

ráðiö til þess, aö reka son minn í gegn meö helguöu járni í því vetfángi,

sem hann snyr sér frá altarinu, og ætlar aö byrja formælínguna í staö

blessunarinnarj því undir eins og hann byrjar aö tóna formælínguua verða

allir áheyrendur svo höggdofa og sinnulausir, að einginn fær aðhaf/t-

En verði hann áður þannig í gegnum lagður, mun hann hverfa, og ekki

verða annað eptir í messuklæðunum en 3 blóödropar, sem eru eptirleifar

skírnarinnar. Nokkrum tíma þar á eptir mun bærinn og kirkjan brenna-
i

hér til ösku, án þess neinn viti orsök til. Síöan mun bygö hér eyöast, og

hér aldrei framar bygð verða, nema eitt kot Htið." þegar draugurinn hafói

þannig lokið spá sinni dró stúlkan hnykilinn til sín upp úr gröfinni, en

- draugurinn hvarí og gröfin byrgðist. þaö kom alt fram , sem draugurinn

haföi sagt. Stúlkan lét heimulega skrásetja söguna eöa spána, svo hún

týndist ekki, þó hún dæi sjálf. En hún liföi |>aö að sonur bóndadóttuv

lær.ði í skóla og vígöist til prests. Hún var líka í kirkjunni í Feykishólúiöi



fcegar hann flutti þar sína fyrstu raessu. Maöur hennar var þar meöhjálp-

ari, og sat norðanvert við altarið ; hafði hann undir klæöum hvast lagjárn,

hert í vígöu vatni, og lagöi hann prestinn ígegn meö því í því áöur

átfúnnsta vetfángi; hvarf hann þá öldúngis, og varö ekkert annað eptir

af honum, en 3 blóödropar. Nokkru síðar brann kirkjan og bærinn á Feykis-

hólum, en bygöin eyddist þar í svarta dauða,

HéÖinsfjarðar-vofa. (Eptir handriti Gísla Konráössonar.) Bær heitir á

Hvanndölum, milli Olafsfjarðar og Héðinsfjarðar í Vöðluþíngi. Geirmundur

k&t þar bóndi, og átti hann dóttur, sem het Freydís, og var hún sögð

skapstór mjög. Hennar fekk maður frá Ámá í Héðinsfirði, er hét Gunnar,

°g fóru þau að búa á Mööruvöllum þar í firðinum. Geirmundur á Hvann-
dölum var sjósóknari mikill, og kallaði jafnan dótturmann siun til róðra

^eð sér, en Freydís bannaði honum að róa, og unni hún honum mjög; þó
re ri hann opt meö Geirmundi. Var þaö eitt sinn, aö hún bannaði honum
harðlegar aö fara, en nokkru sinni áður; en hann sagðist þó mundi fara;

bar þeim þá á milli, og er sagt, að hún teldi hann ekki mundi koma
heilan aptur, og aö verst mundi hún sjálf af því hafa. í róöri þessum

druklumðu þeir Geirmundur og Gunnar. Sagt er, að Gumiar vitjaði rekkju

^eydísar nóttina eptir, og eptir það því nær á hverri nóttu, en einguin

v^rö mein aö því; allvel segja menn, að Freydísi hafi geðjazt að því, og
uudi hún mæta vel við drauma sína, meöan hún liföi og bjó á Möðru\ öllum.

En fyrir nokkrum tíma hafði Gunnar hætt að venja komur sínar þáiígað,

er hún dó. En eptir þetta er sagt, að hún hafi ekki legiö kyr, og svo

var reymt eptir hana, að hún eyddi alveg bæinn á Hvanndölum, og urðu

teir í eyði, og einnig Möðruvellir. Var þaö um lángan tíma, að menn sáu

Dísu skrölta þar í skálatóptum. þó var hún að síðustu sett niður af galdra-

^anni nokkrum, er var feinginn til þess af Héðinsíiröíngum
; því einginn

^naöur kom svo í Möðruvalla landareign, aö hann væri ekki meiddur eöa

drepinn
; en þó er sagt, aö hverjum kvonguðum manni væri óhætt aö koma

a5 Mööruvöllum, og þar í landareignina, en ókvonguöum ekki, því aö hún
tótá þá ekki í friði. En ekki er sagt frá því, hver þessi maður hafi verið,

°ða hvaöan hann hafi verið, er kom Dísu fyrir. Sögur þessar hafa geingið
'

niann frá manni hjá Héðinsfirðíngum og Fljótamöiinum.

Laungu eptir þetta tók maöur nokkur, sem hét Gísli, Möðruvelli, sem
þá voru í eyöi, og er hann gróf til undirstööu til baðstofu, fann hann hellu

uukla undir baöstofugafiinum; hann gat losaö um hana, og voru undir

henni hlóöir, hlaönar úr grjóti, sem veuja er til; hann fann í hlóöunum
runablöð nokkur meö ýmisleguin myndum; tók hann þau, og lét í kistu

sína. Gísli átti móöur gamla, og brá henni svo við, að það fór að sækja

henni á næturnar. Fór þaö svo, að hún andaðist; var þá Gísla ráölagt
a^ brenna blööin, og gjörði hann þaö; en jafnan sókti hann illa að eptir

L 19
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það. Síðan flutti Gísli sig búferlum að Molastöðum í Stíflu, fram af Aust-

urfljótum. Var það þá einn sunnudag, að hann reiö ofan aö Holtskirkju,

og var margt fólk í kirkjunni og þar mjög heitt, svo að margar konur

féllu í ómegi í kirkjunni, og voru þær bornar út úr henni. 'þijár vinnu-

konur frá Hrauni í Fljótum duttu einnig í dá á heimleiöinni. þá bjó þar

Einar Guömundsson, umboösmaöur Eeynistaöa klausturjaröa, kona hans var

Guörún Pétursdóttir; syni átti hann þrjá, Baldvin, Bessa og Guömund.

Síöan, er fólk kom heim frá Holtskirkju að Hraunum nóttina eptir, bar

svo við, aö vinnukona ein leiö 30 sinnum í aungvit, önnur 15 sinnum, og

hin þriðja nokkrum sinnum; fleiri uröu þar varir aðsvifa. Aöra nótt byr-

juðu enn aungvitin. Var þá að heyra Iíkast því
á
sem húð væri dregin uid

bæinn. Hlupu þeirþá út Guðmundur, sonur Einars umboösmanns, og

Guðmundur Sveinsson vinnumaður, og hafa þeir sagt frá þessu. Sáu þeir

þá flyxu eina í maiinslíki hlaupa frá bænum og fram til Fljóta, og sögðu,

að hún heföi veriö með rauðmórauöa skótthúfu. Viö þetta létti nokkuö

aungvitunum; aldrei feingu menn þau um daga, en opt á næturnar. þó

var t>að einhvern dag, er menn voru á sjó í legum, að konur fóru að líða

í aungvit, og hiö sama kvöld kom Gísli á Molastööum. Guðrún kona Einars

fór þá að ávita Gísla harölega fyrir fylgju hans, og fór svo, aö hann grét,

sagðist ekki geta að ]>ví gjört. Um nóttina héldust aungvitin við; en um

morguninn tók Guðrún vönd og hýddi bæinn allan innan, og síðan upp

á bæinn og hýddi við alla glugga, og hét því, að hún skyldi fara þannig

aö bæði kvöld og morgna, meðan aðsókn þessi væri. Svo sagði Guðmundiir

Sveinsson, að reymleikinn hefði hætt við þessar aöfarir Guðrúnar á HraunuM,

þó menn annarstaöar yröu varir viö hann í Fljótum.

Ekkjan á Álptanesinu. (Eptir handrití séra Skúla Gríslasonar á Stóranúpi.)

þorkell hét maöur noröan úr Húnavatnssýslu ; hann var vænn yfirlituiu

og ásjálegur. Um tvítugs aldur fór hann suður til sjóróðru; var hann

duglegur, til hvers sem hann gekk. Ileingdist hann á Alptanesi og

var í þjónustu danskra á sumrin, og kom sér vel við þá, enda lét hann

þá hafa sig, til hvers sem þeir vildu. Græddist honum nú fé og var

mælt hann væri í þíngum við únga ekkju þar á nesinu, ásjálega og

efnaða; en skapmikil og sköruleg þóktí hún vera. Sagði margur, aö

þar væri jafnræði. En um bessar mundir komst þorkell í mikla kærleito

viö hirðstjórann sjálfan; var hann honum fylgisamur gegn innanlands höfÖ-

íngjum og biskupum. Hugöist nú hirðstjórinn að launa honum liöveizluuí^

hét honum þjónustustúlku sjálfs sín, og gjöröi þíngeyraklaustur upptækt

til handa honum
;
skyldi þorkell fara norður um voriö, til að losa klaustríð,

en vitja ráðahagsins vorið eptir. þó fór ráðagjörö þessi dult. þegar þorkell

bjóst af staö, grunaði þó ekkjuna, hvað um var að vera, og spurði hann ?

hvort hann væri heitinn öðrum kvennmanni. þorkell gaf henni óglögg
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svör. Hún mœlti: „Vita skaltu það þorkell, að bráðum skal eg verða
v*s hins sanna, og séu svik í tafli, skal eg verða bani hinnar dönsku pútu,

er þú hefir metið meir, en mig, og síðan drepa sjálfan þig, muntu þá stutta

stund búa að þeirri höfóíngjahylli , er þú hefir keypt með dreingskap

þínum." Ekki er getið annara orða þeirra. Fór þorkell norður og tók

Píngéyráklaústur undir sig. Um sumarið kom ekkjan að Bessastöðum, hitti

hún þá hina dönsku stúlku að máli
,
og spurði , hver hefói gefiö henni

Öngurgull þaö, er hún hafói á hendi. Hún sagði þorkell heíði gjört þaÖ;
rausaði hún nú alt af högum sínum, eins og dönskum er títt. Sagðist hún
ekki muna önnur orð hirðstjórans, en ]>au, aö hann mundi gipta sig íslenzkum
s*eini sínum. Ekkjan sagöi: „Beröu eingan kv/öboga fyrir því.

u
Skildi

hún síðan við hana heldur fálega, og varð ekki af kveðjum. Fám dögum
síBar dó ekkjan, og þókti það kynlegast, að líkið hvarf fyrstu nóttina, sem
Hö stóð uppi. Nóttina eptir tók hin danska stúlka á Bessastööuin mein-
semd mikla, svo hún mátti eingan frið hafa; dó hún innan þriggja nátta
lu ^ð mestu harmkvælum. þetta var að liðnum slætti, þegar nótt varfárin
aÖ verða dimm. jþess er getið, að kaupamaður nokkur sunnan af Álptanesi,

heldur aldurhníginn , fór suður um haustiö og fór einn sér. Maöur þessi

var skygn og vissi svo mikið frá sér, að hann gat forðað sjálfum sér
v°Öa. í rökkrinu reið hann upp Skútaeyrar og hafði hest í taumi. Sá
hann þá, hvar kvennmaður kom móti honum og þekti þar ekkjuna. ]»ókti

honum hún vera heldur skrefadrjúg og fasmikil; þoktist hánn sjá, hvað

y
era mundi, því hann haföi grun á, hvernig á stóö. Hann hopaöi hestinum

Ur götunni. En þegar hana ætlaði að bera framhjá, segir hann: „Hvert
^tlarðu núna?u „Að þíngeyrum

,

u segir hún; „það er ekki svo lángt, að
eg nái ekki háttum og geti geingið til sængur með þorkelli, því þeir fara

Semt að hátta höfðíngjarnir. En þú varst hygginn, að tálma ekki för minni;

það hefði hvorugu okkur verið til gagns." Hið sama kvöld, þegarþor-
kell gekk til sængur, fannst honum, eins og gripiö utan um sig; fylgdi því
hið harðasta tak. Kvaldist hann svo, að beinin skröptu í skinninu, og þókt-
Ust menn opt heyra millum kastanna, að hann beiddist vægðar. Við þessi

liarmkvæli lá hann fram til jóla og andaðist svo. En þó þorkell yrði ekki
^ugg&ðari en þetta, var hann þó hinn fyrsti valdsmaður á þíngeyrum, og
nefir þar jafnan síðan verið höfðíngjasetur.

Joka,. (Eptir sögn Eyfiróínga.) Jóakim hét úngur maður á Hörðsá í

Eyafirði. Hann komst i kunníngsskap viö stúlku, er Jórunn hét, í Hvammi í

Hrafnagiissökn. A jólaföstunni bar svo við, að hún ætlaöi aö fara kynnis-
ferö norður að Grenjaðarstað, og fylgdi Jóakim henni fcau ætluðu Bilds-

^skarð, og geingu upp gil það, sem liggur ofan úr skarðinu, og dimdi
af hríö. Nú geingu þau upp gilið, en þá féll á þau snjóiióö, svo stúlkan

enti
í þy^ en jiaim ]iom^ úr því um kvöldið, og í hríðinni komst hann

19*
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of'an að Brekku. þegar birti upp hríöina, var fariÖ aö leita, og fanst hún

örend í snjóflóöinu; hún var lögö á sleða, seni átti aö aka henni heim á,

en þegar leitarmenn fóru ofan giliö, tók snjóflóð sleöann meÖ henni á aptur;

fóru menn heim viö svo búið. þarna sat hún 2 eöa 3 daga, þángaö til

sleöinn fanst; síðan var hún jörðuö. En þegar leiö á veturinn, fór Jóakim

aö dreyma hana, og sá hann hana líka, en hann lét lítið á því bera.

Næsta haust eptir, fór hann í gaungur noröur í Fnjóskadal, og tjaldaði

hann meö öðrum mönnum í Réttarnesi á Bleiksmýrardal. Um nóttina

vaknaði einn af félögum hans og saknaöi hans úr tjaldinu; hann vakti

hina og fóru þeir aö leita, en túnglsljós var. þeir ftindu hann þá niður

undir á sofandi, og gátu þeir loks vakiö hann; hann var þá svo máttvana,

að þeir þurftu að bera hann til tjaldsins, og voru bólgnir og bláir fætur

hans, og sáust eins og fíngra för á þeim. Hann sagöi sig heföi dreymt

hana, og hún heföi dregiö sig á fótunum, og ætlað meö hann í ána. Síðan

var hann fluttur heim
,

og reyndar lækníngar við fætur hans , en ekkert

dugöi, þángaö til einn maöur ráölagöi, að skera torfu úr leiöi Jóku, og

leggja við fæturna, og þá batnaði honum. þá fór fólk að dreyma hana

og sjá, bæði skygnir sem óskygnir á undan Jóakim. Nú leiö og beið, að

hann giptist konu, Jórunni aö nafni, og fór að búa á Ytrahóli í Kaupángs-

sveit. Hann eignaöist dreing meö konu sinni, og var hann mesta efnis-

barn þángað til hann var fjögra vetra, þá varð hann afsinna, og einsog fá-

bjáni, og varð hann tvítugur. það kendu menn Jóku, og töldu menn það

víst við þann atburð, er skeöi. Olöf, kerlíng utan úr Kræklíngahlfö, kom

aö Ytrahóli eitt var um stekkjar tíman; hún var beðinn, að vera hjá

dreingnum meöan að fólk væri við stekkinn; hún gerir það, og sest á,

rúmstokk hjónanna með prjóna sína, en dreingurinn leikur sér umpallinu,

og hleypur fram í baöstofudyrnar. Hún fer að taka eptir því, að dreingur

kemur blóðrjóður og eins og hræddur til hennar; hún spyr, hvað hann

hræðist, stúlku, mælti hann, er kæmi inn; hún fer svo með honum fram

að dyrunum, þá sér hún stelpu í gaungunum á svartri hempu, og rauðum

sokkum, eins og hún var, þegar hún varð úti; hún hverfur þá, enkerlíng

sest á pallstokkinn. Síðan fer dreingurinn að horfa útí gluggann; kerlíng

tekur eptir því; fer hún þá uppá rúmið aptur, og sest móti glugganum,

sýnist henni þá skugginn bera viö hana; hana grunar, hvorskyns er, og

fer að tauta eitthvað og vísa henni frá, og varð dreingur ei var við hana

framar um kvöldið. Opt drap Jóka skepnur fyrir Jóakim. Laungu síðar

dó kona hans, og var sá siður í þá daga, að vaka yfir líkinu með Ijósi;

en svo var Jóakim- myrkfælinn , að hann treystist ekki til þess einn, og

fékk svo Árna Magnússon að vaka með sér, en tvisvar var eins og ljósið

væri drepið fyrir þeim, og kvað Árni, að bezt væri að sitja þá í myrkrinu,

og gerðu þeir það. Opt heyrðist Árna eins og geingið væri um bæinn og

stofuna, og tvisvar heyrðist honum geingið upp um stofuþekjuna úti,
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eingin sá hann förin, þegar hann kom út, og gætti að. Jóakim tessi flutti

sig eptir þaö á austurland, og vita menn ógjörla umhannsíöan, eÖaJóku.

Einu sinni sem optar var grafið í KaupángskirkjugarÖi
,

og hittist

svo á, að komið var ofan á kistu Jóku. Jón, sem bjó H í Kaupángi og

seinna í Hallandi á Svalbarösströnd , var einn af líkmönnunum ; hann var

gáskafullur
,
og segir við hina, að gaman væri, að vita, hvert kella væri í

kistunni, eða lagi rétt; hinir kváðu t>að vera óþarfa, en hann tók eingu að

síöur járnkarl, og brýtur gat á kistuna, og segir: „þarnaerhún þá kyr."

Um haustið fer hann fram á Staðarbygð, og ríður tilbaka um kvöldið, en

Þegar hann kemur út fyrir þverá, kemur hann hestinum ekki úr sporunum

;

sér hann þá fram undan sér eins og hvítan strók; hesturinn frísaði og

hleypur með Jón, þángaö til hann hrýtur af baki; laskaöist bá öxl hans

svo, að hann varð aldrei jafngóður framar í henni.

Moðrudals-Mánga. (Eptir handriti Jóns Sigurbssonar í Njarðvik í Múlasýslu.)

Bjarni Jónsson var síöastur prestur í Möðrudal; síðan hafa þar tjónað

Ýmist prestar frá Hofi eða Hofteigi.

Upphaf Bjarna prests var lítið; hann var fjósadreingur lítilhæfur á

Skriðu í Fljótsdal, hjá Jóni sýslumanni þorlákssyni. Einfaldir sögðu að

klínt hefði verið á hann prestsvígslu, til að magua draug, sem átti að drepa

hezta mann í Fljótsdal, er Magnús hét, og gjöra fleira ílt af sér. Magnús

Þessi flýði til Magnúsar prests Peturssonar á Hörgslandi, sem réð honum
til, þegar hann færi til baka austur aptur, að varast að líta nokkurn tíma

aptur, hver býsn og fádæmi sem ágeingi á eptir honum. En á Skeið-

arársandi gat hann ekki stilt sig um að líta aptur. Sá hann t»á 18 upp-

vaknínga utan um þenna draug, sem honum var sendur, og voru þeir fcá

búnir að koma honum á kné. En óðar, en maðurinn leit viö, brauzt

draugurinn upp undan hinum, og varö að lyktum Magnúsi að bana. Bjarni

varð síðan prestur í Möðrudal; 1 fyrri kona hans hétMargrét; hún elskaði

1. Ekki |jóktu kraptmiklar ræbur Bjarna prests í Möbrudalskirkju, heyrt hefi eg

eina Idausu litla; hún er svona: „Vér haungum, vér haungum, eins og skeifa undir af-

gömlum húðarklár; œ! tak þinn himueska naglhít, og drag oss undan ^eirri fúlu veröld-

iuni, og kasta oss í \áim skrifliskistu
,

]»nr eb vera mun eilíf sæla. Amen !
Amen! '

eptir messu sagði kerlíng ein viö prest: ,,Mikib heibarlega fórst ybur í dag, séra

Ealli." þá sagbi prestur: „þú ert ekki vönd aö, kella!" — Líkt ^essu er mælt ab séra

Gn'mur hafl kvebið vers á stól:

„Úr hrosshóf hölvunar heiminum

herra drag nagla smá,

miskunar hamri meb sterkum,

munu l>ar klauíir á;

í ruslakistu á himnum,

oss varpi ná6 þin há,

þar elskan hoppar innanum.

Amen, halelújá." S, G.
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Bjaröa prest mikið, en dó af barnsförum. Aöur hún dó bað hún mann

sinn muna sig um, aó giptast eklri aptur. Bjarni hét henni l>ví. Aöur

en hún lagöist, var hún að prjóna mórauðan smábandssokk. Strax, eptir

að hún var látin, fór að bera á apturgaungu hennar. Heyrðu menn á

nóttum bústáng mikið fram í búri og eldhúsi. Sáu hana opt bæði freskir

og ófreskir. Var hún með faldskuplu eins og áður, gildvaxinn, því ekki

fjölgaöi hjá henni, og var ætiö að prjóna inórauöan smábandssokk. Ekkf

leiö lángt um, að Bjarni íékk sér konu aptur. En þegar hún steig í eina

sæng hjá Bjarna presti, og var komin upp fyrir hann í rúmiö, kom Mánga,

og settist fyrir framan hann á rúmstokkinn. þá sagöi Bjariii: „Faröu í

burtu Margrét; það er úti sú tíð, sem þú átt hér aö vera." Mikiö gekk á

af apturgaungu Möörudals-Maungu; hún kvaldi konu Bjarna prests, og uni

síðir varð hún henni aö bana. I priöja sinn fékk Bjarni sér konu. Honuni

var ráölagt að fá sér einhverja þá konu, sem Margrét heíði ekki séð.

Sókti hann hana í Vopnafjörð; uiig minnir hún héti Ragnhildur, og ínun

hún hafa lifað Bjarna prest.

Bjarni varö bráö-dauður milli Eiríksstaða og Hákonarstaða, á Efradal,

snemma vetrar. Fanst hann síðla dags, og var tjaldað yfir líkinu, og

feingin til að vaka yfir tjaldinu úng stúlka og einhuga, sem Guörún hét,

frá Eiríksstöðum. Hún varð kona þqrvarðar , er bjó síðar á Hallgeirs-

stööum í Jökulsárhlíö, íöður Guömundar bónda á AöalLóli í Hrafnkelsdal,

íööur Önnu, er enn lifir. Tjaldiö stóö skamt fráJökulsá; túnglsljós var á,

en dró frá og fyrir. Hún sagði, aö um dagsetriö hefði komið hraínaflokkur

mikill upp úr gilinu, gráir á lit, og sóktu svo freklega aö tjaldinu, að hún

haföi eingin ráð meö aö verja þaö; Þó hún ræki þá frá sinni tjaldskörinni,

voru þeir óðar búnir aö rifa hina upp aptur. l^etta gekk alla nóttina til

dags, og alla nóttiiia sá hún Maungu sitja í brekkunni fyrir ofan, og var

hún aö prjóna sinábanclssokkinii mórauöa. Guörún sagöist aldrei hafa veriö

eins þreytt, eins og eptir j?á nótt. Hún hafói fyrir sér nýa svuntu um

kvöldið, en um morguninn var húu útslitin, svo lét hún svuntuna gánga-

Guðrúii tótti íyrirtaka kona meöan hún liföi.

Eptir lát Bjarna prests lagöist Möðrudalur í eyöi vegna reinileika, en

húsin stóöu, svo ferðamenn neyddust til stöku sinnum aö leita sér ^u'

húsaskjóls, þegar þeir urðu dagþrota, svo sem var Gísli prestur gainli

Gíslason á Desjarmýri, þegar hann kom frá vígslu og íór til brauös sín&í

hann varö dagþrota og iór þar inn ait í baöstofu, og bjóst um á palU*

Hápallur var í baðstofunni, og sinn pallur í hvorum enda. þegar hann

var koininn upp á pallinn og litaöist um, sá hann aö Mánga sat framan á

hápalli, og var aö prjóna. þegar hann leit haná, steyptist hún ofan, en

alla nóttina heyrði hann bústáng niikiö frainmi, huröaskelli og koppaköst,

svo lionuin kom ekki dúr á auga. Annar maöur leitaði þar eittsinn nátt-

staöar. þá sat húu á hápalli sínum og var aö prjóna. Maöuriun var
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einhuga tók upp tóbaksbauk sinn og bauö henni í nefið. Henni brá svo

yið, aö hún fleygöist ofan, og fór að brauka í búri og eldhúsi, svo gestum

yarö ekki svefnsanit.

þetta og tessu líkt höfðu menn í frásögum um Möörudals-Maungu.

Gísli keiptrækni. (Eptir hándriá frá séra Eiríki Kúld á Helgafelli.) Guörún,

kona Teits, er drepinn var í hinni síðustu jólagleði undir Jökli, flutti eptir

lát manús síns, aö Klettsbúð. það var siöur hennar, að fara suður í

réttir í fjárkaup. Einu sinni, pegar hún kom paöan, dvaldi hún í Olafs-

vík viö litla verzlun, en samfylgdarmenn hennar heldu á fram meö rekst-

urinn'. Seint um kvöldið fór hún á stað og út að Enni; var þásjór fallinn

todir forvaðana, svo hún komst Iivorki fram né aptur; fór hún Þá upp
undir klettana til að verja sig sjónuui, og hugöi aö bíöa þar útfallsins.

Tók hana |»á að sigra ákafiegur svefn, svo hún batt tauminn á hestinum

viö beltisband sitt, og sofnaöi síöan fast. Loksins vaknaöi hún viö þaö,

að hesturinn kipti svo fast í, að beltisbandið slitnaði; sá hún þá mann
standa hjá sér og spyr hún hann að heiti, en hann segist heita Gísli.

íjHvar áttu heima?u segir hún. „Hérna fyrir framan þaragarðinn segir

hann, „og er eg l?ar hjá kvermmanni, sem var druknaður 14 árum áður

( n eg, og erum viö svo innibyrgð undir púngum þara, og munum viö

ekki- leysast þáöan fyrr en á dómsdegi." „En hvaö viltu mér?" segir

hún. „Drepa vil eg t>ig," segir hann. „Hvers á eg að gjalda?" segir

min. ,,þaö skal eg segja þér," segir hánh: ,,Einu sinni var eg í Hóls-

kirkju, og sá konii koma þár inn, sem inér þókti bera af öðruin; eg sá,

að hún var ekki einsömuL Eptir' embættiö fann eg hana aö máli, og bað

hana aö láta heita í höfuöiö á mér þaö, sem hún geingi meö; en hún

afsagði mér um þaö. Skömmu síðár drukknáÖi eg. Kom eg þá til heimar í

svefni, og baö hana hins sama, en hún bverneitaöi því. þessi kona var

mööir þín, bg skaltu hú gjalda hehnar." Nú fðr Guðrúnu ekki að lítaztá,

fór á bak hesti sínum, og var þá sjór fallirih undan forvaöanum. Reiö

Wn nú af staö; en brátt varö hún t>ess vör, aö Gísli veitti sér eptiríör,

°ö annars, sem verra var, en þaö var þaö, aö hún var orðin sjónlaus; lét

™n K't hestinn ráöa ferðinni; en af því hún var skáld gott, fór hún aö

Kkja; cn ekki vita menn, hvað hún orti; fór hún þannig leingi, aö hún
vissi, aö Gísli elti sig* Loksins fekk hún litla sjón aptur, og var hún

H nærri komin fram af bjarginu fyrir innan Keflavík; gat hún þá tekiö

^étta steihu heim til sín, og vissi hún ekki fyrri til, en hesturinn stóö á

nlaöinu; fékk hön þá sjónina aptur, en 'marga daga eptir var hún veik.

Gnörúu var koná sairísögul og ráöYönd. „

Miklabæar-Solveig. Stúlka ein, er Solveig hét, var hjá séra Oddi

Qíslasyni á Miklabæ. 1 Hvort sem.prestur hefir þá verið milli kvenna, eða^
1 |
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1. Haim var þg* prestur 17G6—80.
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verið búinn að missa konu sína, er óvíst, en hitt er víst, aö stúlka þessi

lagöist á hugi við prest, og vildi um fram alt, aÖ hann ætti sig; en prestur

vildi ekki. Afþcssu varð stúlkan sturluð, og sat um að sálga sér, erhenni

gafst færi á. Kona ein svaf hjá henni á næturna, sem Guðlaug hét Björns-

dóttir, systir séra Snorra á Húsafelli, til að verja henni að fara ofan; en

á daginn höföu allir heimamenn gát á henni. Eitt kvöld í ljósaskiptunum

komst Solveig þó ofan, og stökk þegar út í tóptarbrot, er var á túninu.

Vinnumaður var hjá presti, er þorsteinn hét; hann var ötull og ófyrirleit-

inn. Hann varð var viö Solveigu, er hún hljóp úr bænum, og veitti henni

þegar eptirför. En svo var hún handfljót, aö hún var búin að skera sig á

háls í tóptinni, er hann kom að. þá er sagt, að þorsteini hafi orðið að

orði, er hann sá, hvernig blóðið fossaði óstöðvandi úr hálsinum á henni:

„þar tók andskotinn við henni. u Solveig svaraði því eingu ; en svo mikið

skildi hann af því, sem hún sagði, að hún bað hann, að skila til prests,

aö grafa sig í kirkjugaröi. Eptir það blæddi henni út, svo hún dó. þor-

steinn sagði tíðindin heim, og bar presti kveöju hennar, og bæn um legstað í

kirkjugarði. Prestur leitaði til þess leyfis hjá yfirboðurum sínum, en fékk

afsvar, þar eö hún heföi fariö sér sjálf. Á meöan þessu fór fram, stóð lík

Solveigar uppi; en nóttina eptir að prestur haföi fcingiö afsvarið, dreymdi

hann, aö Solveig kæmi til sín og segði: „Fyrst þú vilt ekki unna .mér

legs í vígðri mold, skaltu ekki njóta þar legs heldur. u Var hún þá með

reiðisvip miklum
,
þegar hún vasaði burtu. Eptir þetta var lík Solveigar

dysjað utan kirkjugarös og án yfirsaungs. En skömmu síöar fór að bera

á því, að hún ásókti séra Odd, þegar hann var einn á ferð, hvort sem

hann reið, á annexíuna að Silfrúnarstöðum , eða annað. þetta varð mjög

héraðsfleygt, svo hver maður gjörði sér að skyldu aö fylgja honum heim>

einkum ef hann var seint á ferð eða einn. Einu sinni reið séra Oddur á

annexíu sína, en aörir segja að Víðivöllum, og leiö svo dagurinn, að hann

kom ekki. Heimamenn voru óhræddir um hann, af ]>ví þeir vissu, að

presti var ávalt fylgt, ef hann var seint á ferð. það var og í þetta skipti,

aö presti var fylgt heim aö túninu á Miklabæ; annars var vant að skilja

ekki viö hann
,

fyrr en hann var kominn á fund heimamanna. $>á sagöi

hann viö fylgdarmanninn , að hann þyrfti nú ekki að fara lcingra, því nú

mundi hann komast klaklaust heim, og þar skildi fylgdarmaðurinn viö prest,

eptir því sem hann sagöi síöan sjálfur frá. Um kvöldið á vökunni heyröu

heimamenn á Miklabæ að komiö var við bæarhuröina; en af því þeim

þókti nokkuð undarlega barið, fóru þeir ekki til dyra. Síöan heyröu þeir,

að komiö var upp á baöstofuna í mesta snatri, en áöur en sá fékk ráðrúm,

til að guða, sem upp kom, var hann dreginn ofan aptur, eins og tekið

hefói verið aptan í hann, eða í fæturna á honum
;
jafnframt þóktust menn

þá heyra hljóö nokkurt. Síðast, er komiö var út um kvöldiö, sáu menn

aö hestur prestsins stóö á hlaöinu, og var keyrið hans og vetlíngarni 1
'

HfllWm
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undir sessunni í hnakknum. 1 Varð mönnum nú mjög órótt af |>essu öllu,

t>ví menn sáu, að prestur haföi komið heim, en var nú allur horfinn. Var

há farið að leita að honum og spurt eptir honum á öllum bæum, semlík-

indi ]>óktu, að hann hefði að komið, og fékkst l>á sú fregn, að honum
hefði verið fylgt heim aö túngaröinum um kvöldið, en hann ekki viljað

fylgdina leingur. Eptir fcað var gjörður mannsöfnuður
,
og hans leitað í

marga daga samíieytt. En alt kom ]>að fyrir ekki. Síöan var leitinni

hætt, og töldu flestir t>að víst, að Solveig mundi hafa efnt orð sín, og séð

svo fyrir, aö hann feingi ekki leg í kirkjugarði, og að hún mundi hafa

haft hann með sér í dys sína; en þó var þar aldrei leitað. þegar allri

leit var hætt, ásetti þorsteinn, vinnumaður prests, sér að hætta ekki, fyrr

en hann yröi ]>ess vísari, hvaö oröiö hefði um húsbónda sinn. jporsteinn

tessi svaf í rúmi rétt á móti konu þeirri, er sofið hafði hjá Solveigu, og

var hún bæði skýr og skygn. þorsteinn tekur sig til eitt kvöld, safnar

saman fötum og ýmsu, sem var af prestinum, leggur ]>að undir höfuðið á

s&r, og ætlar að vita, hvort sig dreymi hann ekki, en biður Guðlaugu að

liggja vakandi í rúmi sínu um nóttina, og vekja sig ekki, t>ó hann láti

illa í svefni, en taka eptir ]>ví sem fyrir hana beri; þar með lét hann

loga ljós hjá sér. Leggjast t>au svo bæði fyrir; Guölaug veröur t>ess vör,

að þorsteinn getur með eingu móti sofnað framan af nóttinni, en t>ó fer svo

um síðir, aö svefninn sigrar hann. Hún sér t>á, aö litlu seinna kemur
Solveig, og heldur á einhverju í hendinni, sem hún sá ekki glögt hvað

var
; geingur hún inn á gólfið og að skör fyrir framan rúm þorsteins, því

götupallur var í baöstofunni, og grúfir yfir hann og sér, aö hún myndar
til á hálsinum á þorsteini, eins og hím vildi bregöa á barkaim á honum.
I því fer þorsteinn aö láta illa í svefninum, og brýst um á hæl og hnakka í

rúminu. þykir henni þá aö svo búið megi ekki leingur standa, fer því

ofan og vekur þorstein, en vofa Solveigar hopar fyrir henni og fékk ekki

staöizt augnaráö liennar. En t>aö sér Guðlaug, aö rauö rák var Ná hálsinum

á þorsteini, þar sem Solveig haföi myndaö til skuröarins. Síöan spyr hún

þorsteinn, hvaö hann hafi dreymt; hann sagði, að sér heföi þókt Solveig

koma til sín, og segja, að ekki skyldi sér þetta duga, og aldrei skyldi

haiin vísari verða, hvaö oröiö heföi um séra Odd, fear með hefði hún lagt

á sig hendur, og ætlað að skera sig á háls með stórri sveðju, og kendi

hann enn sársaukans, er hann vaknaði. Eptir ]>að hætti þorsteinn þeim

ásetníngi sínum, að grafast eptir, hvar prestur væri niöur kominn. 2 Lítiö

hcfir borið á Solveigu síðan. þó hafði séra Gísli, sem síðast var prestur

að Reynistaðarklaustri (1829— 1S51), sonur séra Odds, sagt frá því, að

1. AÖrir segja, að keyriÖ og annar vetlíngurinn hafi fundist á bæarkampinum, og

lokkur úr faxi liestsins utan um.

2. ]>cssi saga er tekin eptir Guðríði Magnusdóttiir, Ijósmóður í Ueykjavík; cn hún
^afbi hana eptir GiuMaugu, sem dvaltli mörg ár hjá GuÖrjSi eptir [)enna atburð.
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fyrstu nóttina, sem hann svaf hjá konu sinni, heföi Solveig ásókt sig

ákaíiega, svo hann hefói fcurít, að hafa sig allan við, aö verjast henni ; en

hann var heljarmenni til buröa, seni faöir hans. Aörar sögur hafa ekki

farið af Solveigu. 1

Stúlkan í Álptamyrarsókn. (Tekin eptir Jóni BorgíirÖín^, eptir sögn

úr ísafjaröarsýslu.) Á einum bæ í Álptamýrarsókn vestra voru fyrir fáum

árum systkin þrjíi, tveir bræöur og cin systir. Ekki var fifeirá fólk vinn-

andi á Þéiin bæ. En svo hagar til, aö fariö er yfir fjörö einn, eöa vík,

sjóveg á eingjarnar. það var eitt kvöld, er þáiií systkin komu af eingjum,

að þau 'fiuttu meö sér heyfarm, og hlóöu skipið, svo hvergi var rúm fyrir

stúlkuna að sitja, nema aptur í stafnloki, en þéir bræður reru í þvi eina

rúminu miðskipa, sem áutt var, og sáú ekki til sýstur sihnar fyrir heybúnk-

anum. þeir héldu svo ýfir íjöröiim, og létítíí þaí, sem þeim pók'ti hentaSfr.

En þegar þeir fóru aö bera af skipinu, var stúlkan hortin, svo þéir vissu

ekkert, hvaö af henni var oröið, nema hvaö þéir ímyiiduöu sér, aö húíi

heföi fariö útbyröis. Af þyí dimt var oröið um kvöldiö , svo ekkert sást

frá sér, gjöröu þéir einga gángskör aö t>ví, aö leita hennar, enda þóktust

þeir vita, aö hún mtmdi ekki fmnast lífs. Fóru l>eir viö Imö lieiiu til sín

og sváfu af um hóttíná' þes:-a nótt dreymdi annan bræöranna hana
;

þókti

Éíönum húu koma til sín í svefuinum, og vísa sér til , hvar hann skyldi

leita hennar. Morguninn eptir fóru þeit báöir bræöur aö leita á bát, og

slæddu hana upp á þ
;

éim stað, sem hún haföi sjálf vísaö til í drauminum.

Eptir þáð var húa búin til moldar og gratin í kirkjugaröi. Svo vék við

nieð stúlku læssa, að Húh lagöi ástarhug á riiánn einn þar í nágrenninu; en

hann vildi ekki siííná henni. þegaí búiö var aö grafa hana, fór þentó

mann að dréy'ma hana néid'úr iíiá, og kvartaði hann uhdán Í?VÍ. Ekki

íaungii þár cptir hvarf þessi saini niaöur einu simii, svo éiííginn vissi,

hvað um hánn haföi oröiö. Var l>á farið aö iéita hans með mannsöfnuöi,

og fannst hánii niöur viö sjó undir liáum klettum, allur blár og marinii.

Var þaö |>á haft í tilgátuni, aö stúlka þessi muhdi hafa geingiö aptur,

steypt hónum frani af klettunum, og drepiö tiánh ihéð ]>ví móti. i
jegar

þetta fór að kvisast, fóru bræöur stúlkunnar til og grófu hana upp. Sátl

þeir I>á |>au missmíöi, er þéír luku upp kistunni, aö stúlkan haföi snúið sér

við í henni og lá á grúfu. Leizt þeirii l>á ekki á blikuna, og um leiö og'

þeir sneru heííni vió í kistunni, ráku þeir oddhvassa stálnagla íieöan íiljarmu'

á henni, lokuöu svo kistunni og geiiígu reglulega fra grÓfinní aptur. Eptii'

það heíir ekki orðið vart viö ðystur l>eirra á sveimi.

Haga-draugu^lan. (Eptir bandriti Jóns alfíngiBmajins Siguróssouíir á Gaut-

löiuluia.) l>aö var einhverju sinni að llaga í Keykjadal, aö [>av bjó hóndi

1. SígurÖuí máián Guöinundssoii Jich'r sagt frá féssu atviki um sera Qífilia. Sbr.

Dr. Maurers Isl. Volkss. 72. bls.
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nokkur merkur og velmegandi maöur, og er ekki greint nafn hans. Hann
átti eina dóttur barna. þa8 var einn vetur aö áliðnu, aö niikil var um
terö í Haga af flökkufólki, eins og t>á var títt. þar var únglíngsmaður

uótt einhverju sinni; sat hann viö baðstofndyr og rétti frá sér fætur. það

var einhverju sinni um kvöldið, aö bóndadóttir gekk um og gæti sín ekki,

svo hún hrasaöi um fætur komumanns. Henni veröur skapbrátt og atyröir

hún dreing, og segir, að landeyöa sú geti legiö annarsstaöar , en fyrir

iótum manna. Hann reiöist oröum heimar, og segist ekki muni optar

verða henni að fótakeíii, en t>ó kunni hann að finna hana um t>að lýkur.

Dreingur hverfur síöan, og er því einginn gaumur gefinn, En aö lítilli

stundu liðinni fer bóndadóttir í íjos að gefa kúni, og mjalta hær. Fer

bóndi meö henni, og skyldi hann taka hey handa kúnum til morgunuiálsins,

bví fjósheyiö var áfast við fjósið. En er þau eru fyrir litlu kqmin inn í

fjósið, kemur fiökkudreingurinn að dyrunum, og sér bóndi vegsummerki,

að hann hefir skoriö sig á háls, og geingiö svo aptur í andarslitrunum.

Er draugurinn allæfur, og vill inn í fjósið, en bóndi ver dyrnar. Bóndi

spyr, livaö hann ætli, eöa hvaö hann vilji inn í fjósiö. En draugsi kvaðst

vilja finiia bóndadóttir. Bóndi biöur hann gjöra fyrir sig lítið handarvik

áður, og [>að sé að leysa hey handa kúnum til morgunsins, skyldi hann fá

að finna bóndadóttur að pví búnu. Draugsi lætur sér fcetta lynda og vísar

bóndi honum á fjórspenníngsstabba höggtástan, og fer draugur aö leysa

heyiö. En bóndi sendir sem snarast eptir Arnþóri á Sandi. Arnþór kunni

margt fyrir sér, og var hínn mesti bjargvættur gegn drauguiii og allskonar

fjölkynngi. Bregöur hanu skjótt við orösendíug bóuda, og kemur í Haga.

En er hann kemur, er draugsi að enda viö aö leysa tööustabban, og vill fá

verkalaunin hiö tijótasta, sem er, aö íinna bóndadóttur. Arn|>ór tekur á

móti draugsa og spyr, hvaö hann vilji bóndadóttur. Draugsi segir hann

þaö eingu skipta. Arnl>ór spyr, hvort honuin nægi ekki að sjá hana, og

lætur draugsi það svo vera. Arnpór biður hann pá að bíða sín, meöan

hann sæki bóndadóttur. Tekur Arnþór hana, og vefur stórum dúk um
höfuð hennar, svo liún hvorki sjái né heyri. Síðan leiðir haán hana út

og sýnir draugsa. þá segir draugsi, að nú hafi nokkur orðiö vitsmunur

beirra, hann hafi ekki varazt, aö hann mundi hafa beuua umbúnaö á

• bóndadóttur, því ella mundi hann hafa gjört hana vitlausa. Ærist nú

draugsi sem mest, og yijj fyrir hvern mun aö bóiuhidóttur, en Aruþór

varnar honum. Sér hann t^ó, að ekki er auðvelt að koma draugsa fyrir

við svo búið. Hann lætur i>ví leiöa út rauða kvígu úr fjósi og hleypir

hann draugsa á hana. En svo var draugsi æfur, að hann tætir kvíguna

sundur ögn fyrir ögn. En viö það dregur svo af honuni, að Arnpór getur

komiö honum niöur í dæl nokkuri, noröantil á vellinum í líaga. Er svo

sagt, aö hann ræki þar niöur hæl mikinn, og bindi drauginn jþar við, og

að sá hæll hafi staöið í túninu í Haga alt undir petta. Enda héfir aldrei

oröiö mein aö draugnum síðan.
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Jóli Gissurarson. (Eptir handriti séra Benedikts þórðarsonar á Brjánslæk.)

Einar prestur þórðarson á Hvammi í Hvammssveit (1754—1801) messaði

eitt sinn í Hjarðarholti
,

og tók viö prestinum þar. þegar embættisgjörð

var lokiö, og prestar komnir í stofu og seztir aö máltíö, bregöur séra

Einari snögglega, og setti dreyrrauöan í andliti. Stendur hann upp frá

boröum, heimtar hest sinn, og segir: „Líf manns liggur viö, fari eg ekki

undir eins af sfcaðííí Hesturinn stóö búinn á hlaðinu. Prestur kveður eingan,

hleypur út og stökkur á bak í skyndi; keyrir hestinn og ríður upp á Hjarö-

arholtsásinn, Ljáskógaleið. Hann ríöur nú sem ákafast. En þegar hann

kemur á grundina fyrir innan Ljáskóga, hittir hann þar pilta tvo, og eru

þeir að fljúgast á; hetu þeir Jón Gissurarson og Jón Steingrímsson, en þótt

þeir væru nafnar, var þeim ólíkt fariö. Jón Gissurarson var þar kominn

apturgeinginn til að launa nafna sínum fornan ijandskap. Höfðu þeir

nafnar veriö á sama skipi inn Hvammsfjörð; voru báðir kaldlyndir og deildu

illdeilu. HéztJón Gissurarson viö nafna sinn, steypti sér svo útbyrðis, og

lézt þannig. Eptir dauöa hans þóktu mönnum reimleikar vaxa í dalnum,

og var orö á haft, að Jón mundi ]>ví valda, og væri hann apturgeinginn.

í þetta sinn reiö Jón Steingrímsson frá kirkju í Hjaröarholti einsamall;

ætlaði hann erinda sinna inn á bæi, en mætti þarna nafna sínum. þegar

prest bar að, var hann mjög að þrotum kominn af viðureign draugsins,

en prestur skildi þá, og sá svo um, að Jóni Steingrímssyni varð aldrei

framar mein að nafna sínum. Jón Steingrímsson bjó leingi að Hömrum
í Laxárdal. Hann varö gamall maður og varð úti í kindaleit 1830, eða

nálægt því ári. þegar saga þessi gjörðist var hann úngur, en séra Einar

þá roskinn oröinn.

Divaugurinn Hundi. (Eptir handriti Gísla Konráðssonar.) Maður hét
t

Gunnlaugur, og var kallaður hundi. Hann var lítilmenni og vinnumaður Arna

prests Skaptasonar á Sauðanesi á Lánganesi (1717— 1770). Gunnlaugur

vildi eiga konu þá, sem MálmíVíöur hét, og fór l>ess á leit við hana. En

þá beiddi hennar maður sá, sem Eymundur hét, og var röskur maöur;

hann fékk Málmfríöar, og fóru þau að búa á Skálum, yzta bæ á Lánga-

nesi. Gunnlaugur liundi hézt nú viö Málmfríöi, og eitt kvöld í myrkri

gekk ráðskona Árna prests, sem Ingiríður hét, út í fjós og með henni stúlka,

er Kristín hét. þegar ]>a)r komu í fjósið, heyrðu ]>ær korr og snörl mikið

i auðum bás. Ingiríður sagði: „Ekki er alt, sem dreymir. Berðu þig að

kveykja, Kristín litla; eg ætla að bíða hérna á meðan. u l>egar Kristín

kom með ljósið, sáu ]>ær, aö Gunnlaugur lá þar skorinn á háls og hnífur-

inn hjá honura, gæruhnífur beittur mjög. Hljóp Kristín þá inn, og bað

vinnumann prests, sem Ormar hét, aö koma út í fjósið. Eymundur á

Skálum, maður Málmfríöar, var fear gestkominn, og ætlaöi aö vera þar

um nóttina, hann var frændi Ormars; fóru þeir svo báöir til og fluttu lík
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Hunda í skemmu, og er sagt, aÖ hann geingi þegar aptur. Blóðlifur míkil

sást á klæöum Eymundar, sem komiö haföi á hann, þegar hann bar Hunda
í skemmuna. Ormar var ötull maöur og einaröur; greip hann því lifrina

°g sletti í augu Hunda, og það ætla menn, aö það væri órsök til þess,

aö hann fylgdi hvorki Ormari né niöjum hans, þó hann væri af sama bergi

brotinn, og Eymundur. Sagt var það, aö Hundi heföi slett sjálfur lifrinni

á Eymund, og vildi hann lýsa hann meö l>ví banamann sinn. Eptir þaö

fór Hundi aö sækja aö konu Eymundar og fylgja honum sjálfum, og kallaöur

var hann ættarfylgja þeirra og hélzt þaö leingi, og enn eymöi eptir af

Hunda hjá barnabörnum þeirra Eymundar og Málmfríöar
,

eptir aö séra

Stefán Einarsson var oröinu prestur á Sauöanesi (1795—1847).

'Þórður og Andros, bræður. (Eptir handriti sera Benedikts þóröarsonar á

Sriánslæk.) þórður og Andrés, Andrésar synir, voru bræöur tveir í Dölum.

þeir þóktu fremur geömiklir. Veturinn 1820 fóru þeir í ver út á Hjalla-

sand. Voru þeir þá fulltíöa aö aldri og þroska, og þó ókvongaöir. Lögöu

þeir báöir hug á stúlku nokkra á Ingjaldshóli, og varö þaö til spillíngar

frændsemi þeirra. Snemma um veturinn týndist skip þaö, sem Andrés var

á , og hann meö því. Losaöist nú þóröur , bróöir hans , viö i meö biöil

sinn, og þókti honum vænt um, og sókti nú frjálslegar en áöur fund stúlk-

unnar. Leiö nú nokkur tími, aö ekkert bar til tíðinda. En eitt kvöld var

þóröur einn á ferð í myrkri frá Ingjaldshóli, og þegar hann kemur niður

á sandinn, nálægt búö sinni
,
Stórudumpu

,
og ætlar að gánga til dyra á

búöinni, sér hann, að maður kemur upp frá skipinu
,
og stefnir á leiö fyrir

sig; hraöar þórður sér aö búöardyrunum
,
og er hinn þá kominn á hæla

honum. þórður lítur á manninn, og þekkir þar Andrés bróöur sinn;

veröur honum bilt viö, snarast inn í búöina, og uppá loptiö en gáöi ekki

að loka á eptir sér. Svo var rúmum skipaö í búðarloptinu , að í öðrum

enda var rúm húsbónda, sem Tómas hét, en í hinum rúm, sem 3 vermenn

lágu í, en rúm þóröar var til hliöar í miðju lopti móti uppgaungu. þegar

þórður kom upp á loptið, var myrkt og fólk í rökkur svefni. Tómasbóndi

vaknaöi viö umgánginn. þórður settist á rúm sitt, og þegar hann var ný-

seztur, heyrir Tómas hann segja: „Heldurðu eg hræöist í l>ér glyrnurnar? 4c

°g í sama vetfángi gjörist hark mikið, og ferl>órður, sem kólíi væri skotið

yfir á rúm vermannanna, og upp fyrir þá upp aö þili, og vakna þeir

viö vondan draum. En jafnskjótt þrífur draugurinn þórö þaöan ; sem

hann var kominn, og dregur fram loptiö og ofan stigann. Tómas bóndi

feregður upp ljósi, og biður vermennina, að hjálpa þórði, sem sé svona

báglega staddur, og fara þeir allir og Tómas meö þeim ofan. FlúÖi þá
clraugurinn, enþóröur lá, eins og hann væri dauöur í búöargaungunum, og

fl&ut í blóöi sínu. t>eir tóku hann, og báru til rúms; vöktu yfir honum
uin nóttina, og veittu lionum sem bezta aðhjúkrun. Líkami hans var
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mjög þrekaöur, blár og bólginn, og ekki raknaði þórður við, fyrr en um
dægramót um morguninn. Lá hann leingi veikur, en rétti þó við um síðir,

en ekki inátti Ijós slokkna yfir honum á nóttunni þattfi vetur, svo ekki

kæmi draugurinn. Næsta vetur réðnst vermenn til búðarvistar til Tóm-

asar í Dumpu. Einn þeirra var Sigurður Sigurðsson, ættaður úr Breiðuvík f

Barðastrandasýslu. Hafði hann einn um tvítugt og var mjög þroskaður að

vexti og afli á þeim aldri. Sigurði var skipað vermanna rúibið í endanum

og öðrum manni með honum. Litlu síöar kemur þórður Andrésson, og

biöur Tómas Sigurð að taka hann fyrir legunaut í rúm sitt um veturinn.

Sigurður, sem ekki vissi, hvað hafði gjörzt hinn fyrri vetur, tók vel tih

mælum bónda, og er þeir gánga til rekkju, hvílir Sigurður við stokk , en

þórður við þil. En þegar þeir eru sofnaðir dreymir Sigurð, að maður

kemur að honum, ófrýnilegur að útliti, og segir: „Eg skal launa þér að

þú liggur fyrir framan hann bróður minn, svo eg kemst ekki að honum."

„Hvað viltu honum ?u þykist Siguröur spyrja. „Eg vil drepa hann," kvað

hinn. „Já,
u

segir Sigurður, „viltu honum ekki annað?" I því þykir Siguröi

hann ráðast á sig, og takast þeir á, og lauk svo, að draugurinn datt

Vaknaði Sigurður þá, og var þá á fjórum fótum á loptinu fyrir framan

rúmið. Næstu nótt dreymir Sigurð öldungis á sömu leið; þó þykir honum

draugurinn vera hálfu verri viðfángs, en áður, og svo lauk viðskiptum

þeirra í það sinn, að Sigurður vaknar við l>að, að legunautar hans halda

á honum fram við lúkugatið á loptinu. Héldu þeir, að óráð væri

komið á hann, og vildu aptra ferð hans. þriðju nótt dreymir Sigurð, að

hann þykist staddur niður við sjó hjá skipum
;
tykir honum sami maðurinn

koma þar að sér, og ráðast á sig; var hann æfur mjög, og þreyttu þeir

ieingi glímuna, en þó bar Sigurður hærra hlut; Þykist hann fella drauginn,

og síðan fá sér sax í hönd, og brytja drauginn í stykki. Og lauk við þetta

aðsókn draugsins. Sigurður var um veturinn í Dumpu, og svaf hjá þórði,

og dreymdi hann aldrei glímufélaga sinn eptir það, og ekki varð þórði

þann vetur neitt mein að apturgaungu bróður síns. Möi'gum árum síöar

fundust þeir þórður og Sigurður, og ræddu um drauginn. Hafði þórður

l>á aldrei orðiö fyrir aösókn hans, síöan Sigurður vann á lionum. þóröur

lifði eptir bróöur sinn Andrés hérum bil 20 ár; en aldrei náði hann sér

aptur eptir fund þeirra í búðarloptinu. Hann drukknaði ofan um is á

Hvítá í Borgarfiröi. Hann var einn á ferö, og ætlaöi suður til vers ; hann

teymdi 3 klífjahesta, sem allir fórust með honum.

Topfalœkjar-Jón. (þessi saga er tekin eptir liandriti Arnljóts Ólafssonar.)

Guömundur hét bóndi á Torfalæk á Ásum í Hjaltabakkasókn. Kona hans

hét Guörún, en Elín dóttir. Guðmundur bóndi tók sótt og andaðist;

mínkaði þá Guðrún við sig, og bygði liálfa jörðina móti sér þeim manni,

sem Jón hét. Margrét hét kona hans. l
jegar þessi saga gjörðist, var
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Bjarni sýslumaÖur á þíngeyrum , en Stefán prestur að Höskuldsstöðum.

Guömundur hét kaupamaöur sunnlenzkur; hann réöst til Guörúnar ekkju

;

hann yar dimmleitur maöur og íbúöarmikill. Ekki bar samt á skaphresti

hans. Einn teigur var sá í eingjumnn á Torialæk, sem ekki var skipt,

°g skyldi sitt hafa hvort sumar, Jón og Guörún. Nú átti Jón aö hafa

tóginn. Einn morgun kemur«Tón snemma út; sér hann ]á, aö sleginn er

teigurinn. Hann lét eins og hann sæi feaö ekki. Nú var heyiö á teignum

ÍHirkaö og sætt. En er Guömundur ætlaöi aö fara að reiða lieyið heim
— Því hann liaföi slegiö teiginn — var ]>aö horfið. Haföi Jón bundiö l>að

iNfi nóttina og hirt. Guömundur talaöi ]>á fast eptir heyinu viö Jón , en

Jón kvaö fcað sína eign veriö hafa, og kvaö hann aldrei skyldi af hafa.

Guðmundur varö stórreiöur og heitaöist við Jón, og sagöi , að svo skyldi

hann til ætla, að ]>egar feeii? fyndust einhvern tíma, mundi haun nokkur

gjöld fá fyrir tiltækið um heytökuna. Leiö nú svo fram sumariö. En að

áliönu sumri fór Jón út í kaupstað. Guðmundur fór á eptir honum um
kvöldið. En begar hann kom heim aptur um kvöldið

, pá var Jón enn

ókominn. Var hann pá spurður eptir Jóni, en hann sagðist ekki hafa séð

hann, og ekkcrt vita um hann. Litlu síðar fréttist lát Jóns. Fannst hann

dauöur fyrir innan Hafstaöaá fram viö sjó undir klöpp einni. Sást það,

9-ð hann mundi af mannavöldum dáið hafa. Margir dróttuðu þessu að

Guðmuncli, en ekki varð hann uppvís að því, og lagöist málið niöur. Guö-

uiundur hafði átt Elínu, dóttur Guðrúnar; Hytur hann nú bú sitt að Köldu-

kinn. Hann átti fimm börn. Synir hans voru: ísleifur, Magnús og Jón,

en dætur: Guðrún og Gróa. Einn dag sat Jón yfir lömbum á hólunum

fyrir sunnan bæinn í Köldukinn. Hann kom ekki heim, begar hans þóktí

von. Fór þá faðir lians um kvöldiö aö leita að honum, og fann haiin,

þar sem hann lá og spyrndi frá sér höndum og fótum, barðist um og féll

froða og blóð af vitum hans. Guömundur bar hann héim, og bráöi l>á af

honum. Um sumariö fór liann út í kaupstaö. En j^egar haim kom að

Hafstaðaá, stöövaði hann hestinn við ána, og vildi ekki út í, en hesturinn

vildi á íram, og gekk frarn í ána. Jón rak jþá upp hljóð undarlegt Við

t>að litu samferöamenn hans aptur; því hann var aptastur. Sáu peir að

Jón féll niður a,f hestinum í ána, og begar þeit komuaö, var hann dauður.

Guömundur flutti sig enn búferlum aö Syðra-hóli. þar bjó hann 15 ár.

Magnús sonur hans var þar hjá honuin. Hann reri um sumarið við og

Við, og gekk heiman. að á morgnana, en heim á kvöldin. (það er og eigi

alllángur vegur.) Eitt kvöld kom hann ekki heim, eins og hánn var vanur.

Faðir hans fór þá af stað að leita hans og fann hann á melunum við Laxá.

Lá hann þar dauður og blár sem hel.

Isleifur, sonur Guðmundar, átti Guörúnu, sem seinna átti Jóhannes

bóndi á Breiðavaði. Hans synir voru ísleifur og Jónas, sem nú (1847)

býr á Breiðavaöi. ísleifur bjó á Hóli. Hann fannst einn sunnudagsmorgun
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undir brekku þeirri, er Lángabrekka heitir, og er fyrir innan Höskulds-
9

staöi, hjá alfaravegi. Isleifur var þá dauöur, og héldu menn, aö hann

heföi dáiö úr flogi.

Gróa, dóttir GuÖmundar, dó vofeiflega á Beinakeldu, en Guörún varö

vitlaus viö Höskuldsstaöakirkju.

þaö er trú manna, aö Jón hafi geingiö aptur og valdiö þeim óförum,

sem börn Guömundar urðu fyrir. t>að er og sagt, að einhverju sinni hafi

konu Jóns, Margrétu, dreymt, aö Jón, maöur hennar, kom til hennar og

sagöi: ,,Guömundur fær gjöld í öörum heimi, en börn hans í þessum."

Draugahellir undir Jökli. (Eptir handriti Gísla Konráossonar.) þaö

er í sögnum, aö skipverjar nokkrir reru á Djúpalónssandi
,
og voru þeir

svo míklír sjógarpar, aö i>eim þóktí sér aldrei óí'ært; þeir reyndu atí

sitt á steintökum; steinar þeir, er þeir reyndu afl sitt á, liggja á Djúpa-

lónssandi, á leiö suöur til Einarslóns litiö ofar en vegurinn. Heita þeir

Fullsterkur, Hálfsterkur og Hálfdrættíugur
,

og mátti sá cinginn róa á

Djúpalónssandi skipi l>essu, er óstyrkvari væri en svo, að hann léti Full-

sterk á Stall ; er Stallur sá klettabelti, mittishátt í Stallinn. Enn eru þeir

einstakir menn til, sem róa í Dritvík, er koma Fullsterk á Stall, en ei

allfáir Hálfsterk, en nálega allir Hálfdrættíngi. En þaö er sagt frá skip-

verjum á Djúpalónssandi, aö þeir gripu kerlíngu eina og drápu. Aörir segja,

aö t>eir hafi tekiö lík hennar af börunum, og nokkrir, að þeir hafi grafiö

hana upp , er hún var nýlega jörðuö. þeir höföu hana að beitu eitt vor,

og fiskuöu þá svo mikiö, aö þeir hlóöu hvern dag, þó aörir yröi því nær

ekki varir. Beittuþeir allir kjötinu af kerlíngunni, nema liálfdrættíngur, er

með þeim reri, og sagt er aö héti Sigurður. I>að var eina nótt, að Sigurö

dreymdi, að kerlíng kæmi til sín og kvæöi þetta:

„Verður á morgun skip skaröa,

skæöur furöu tilburöur;

farð ei á morgun forvarða,

furöa ber til, Sigurður. 11

Aðrir segja svo frá, eða bæta [>essu við:

„Ei skaltu í dag róa

nú ætla eg rugla

undir beinum mínum."

Um morguninn lét Siguröur sem hann væri veikur. Hinir reru, en

drukknuðu allir um daginn; en ei er getið með hverjum hætti það varð.

Hellir einn er fyrir vestan Dritvík, l>ar sem heitir Suðurbarði og Vestur-

barði. Sagt er, að litlu síðar væri mannaferð skamt frá hellinum, og heyröu

þeir hljóð nokkurt í honum, og var að heyra sem mælgi nokkra; en sagt

er að einn eða tveir menn frá Helgafelli va^ru á skipi læssu, og væri einn

sá, er hefði átt vingott við dóttur bónda í Hólahólum, er Narfi héi Aðrir
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segja, að hann hafi heitið Jón. þeir, sem fóru nálægt hellinum, heyrðu

kveöið í honum meö dimmri röddu vísu þessa:

„Leiðist mér að liggja hér í Ijótum helli;

betra er heima á Helgafelli

að hafa þar dans og glímu-skelli."

þá kvað og annar, svo þeir heyröu glögt, og námu þegar:

„Fer eg djúpt í fiska-geim 1

fjærri hrínga-sólum

;

þó eg sé dofinn, dreg eg mig heim

til dóttur Narfa í Hólum."

Hellismunninn liggur ofan á við. Var sagt, að sum likin rækju í

hatm í brimi miklu, og sagt er, aö hann heiti síöan Draugahellir. Sumir

Segja, aö þeir væru allir frá Heígafelli , ættu aö sækja hey og drukknuðu

& Kerlíngarboöa í hvíta-logni. Var þéirrá þá leitaö. Áttu þá leitarmcnu

að heyra fyrri vísuna: „Leiðist méru o. sv. fr. ; var hún kveöin meö dimmri
föddu í hellinum í Hellisey, og öll líkin ræki meö stór-flæöi upp í helliun.

Boinagrindin i Hólakirkju. (Eptir sögn norölenzkra skólapilta 1845.)

Svo bar til eitt kvöld um vökuna aö Jón biskup Arason á Hólum þurfti

aö fá bók, sem lá úti á altarinu í kirkjunni. Biskup spurði heimafólk sitt

a&, hvort nokkur vildi fara út íyrir sig í kirkjuna eptir bókinni. En þeim
leizt ekki á feröina og varö einginn til. l>á gekk frani griökona ein, og

sagðist skyldi fara eptir bókinni. Tók hún viö kirkjulyklunum. En svo

Var til háttaö, aö biskup tiaföi látiö gjöra gaung undir jörðunni úr húsi

sem hann var optast í, og seni „slot Cl
var kallað, og út í kirkjuna.

i >aö liafói hann gjörjt til þess, að ef óvinir keemu að sér, þá kæmist hann
* kirkjuna, því þar var hel/t griöastaöur. Griökonan fór nú, og gekk eptir

undirgánginum. Hún kom í kirkjuiui, geklj aö altarínu, faiin bókina og
tók hana. Geingur hún nú fram eptir gólfinu og ætlar út um dyrnar, en
VM ekki fara gaungin til baka; því henni þókti þai: diinint og draugalegt.
En þegar hún kemur fram í kirkjuna, veröur henni litið yfir í bekkina

kvennmannamegin. Hún sér þá, að þár liggur mannsmynd, sem leit út

eins og skinin beinagrind. meö ljósgult hár á höföiuu. Griökonan vill vita

hvað þetta sé. Geingur hún aö myndinni og spyr hver þar væri. Myndin
segist vera kvennmaöur, „og er eg nú dáin, en móöir mín lagöi það á
mig, aö eg skyldi ekki geta rotnaö. Nú er eg hér komin til þess, aö þú
hjálpir mér, ef þú getuiv 1 Griökonan segist ei vita hvort hún geti það,

°8 spyr hvernig hún eigi aö fara aö því. Myndin segir, aö hún skuli

reyna, að biðja móður sína aö fyrirgefa sér brot sitt og taka af sér álögin,

5»því vera má, aö hún gjöri þaö fyrir lifandi mann, sem hún gjörir ekki

fi^i^dauöa^ því það er sjaldgæft, aö lifaudi menn biöi dauöa menn nokkurs. u

f. Aörir hafa hendíngu þessa þannig: „Fjaöra roíinn fer eg um gehn."

I. 20
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„Hvar er hún móöir þín?u spyr griökonan. „Hún er nú híngaö og þángaö,"

segir myndin; „núna er hún, til að mynda, þarna inni í kórnum.u Grið-

konan geingur þá inn í kórdyrnar, og sér að þar situr gömul kona, heldur

ófrýnileg, meö rauðan hött á höfði. Hún talar þá til hennar, og biður

hana aö fyrirgefa dóttur sinni og taka af henni álög sín. Kerlíng tók því

seint, en sagði þó, að þaÖ væri ekki opt, að lifandi meim bæðu sig bónar,

og lét hún þá til leiöast. Griökonan þakkar henni fyrir þaö, og fer nú

fram aptur. En þegar hún kom fram aptur í kirkjuna, sá hún dupt eitt

í bekknum, þar sem áöur var beinagrindin. Griökonan heldur þá áfram,

og í því hún fer út úr innri dyrunum á kirkjunni, heyrir hún að sagt er

inni í kirkjuimi: „Líttu í rauö augu mín, hversu rauð þau eru.
u þá segir

griðkonan, en lítur t>ó ekki við: „Sjáðn í svartan rass minn, hversu svartur

hann er.
u Kemst hún nú út úr kirkjunni, en þá sýnist henni allur kirkju-

garðurinn fullur af fólki, og heyrði hún þar mikið öskur og óheti. Hún

gaf sig ekki að því, en þá fór nú þó að fara um hana. Samt komst hún

inn aptur í bæinn, og fékk biskupi bókina. J>á kvað hún vísu þessa:

„Svo var röddin drauga dimm,

aö dunaöi í fjalla-skarði

;

heyrt hef eg þá liljóða fimm

í Hóla-kirkju-garöi. u

Konan með rauÖu húfuna. (Eptir Dr. Maurers Isl. Volkss. 74.-75. bls.)

Á prestssetri einu var próventukona öldruö. Hún átti opt í brösum við

vinnufólkiö, og var stundum grátt leikin af vinnumanni þeim, er Jón hét.

Hún hézt því við hann skömmu fyrir andlát sitt, aö hún skyldi hefna &

honum misgjörða við sig. Skömmu eptir dauða kerlíngar varð Jón úti,

en líkiö fannst ekki fyrr, en laungu síöar, og var það þá grafið ; um nóttina

eptir var gröfin rifin upp aptur og kistan brotin. Var svo lík hans

grafið í annað og þriöja sinn, en ávalt fór á sömu leiö um líkið, aö því

gagnaðist ekki að liggja í gröfinni. Presturinn tók það þá til bragðs, að

hann lét líkiö í poka, og lét hann vera á hurðarbaki í kirkjunni. Liðu

nú fram tímar, þángaö til ein af vinnukonum prests, er Guðrún hét, glataði

tóbaksdósunum sínum. Um kvöldið fór hún að bera sig illa yfir missi

sínum, svo að presturinn bauö henni loksins nýjar dósir og tóbak í, ef

hún færi þá út í kirkju og sækti þángaö beinapokann. Hún lét sér það

ekki f augum vaxa
,

og sókti pokann. Um nóttina kom Jón til hennar

og mælti: „ílla hefir l>ú fariö meö bein mín, og hlýtur aö bæta mér Þ^ð

að fullu; láttu nú sjá og faröu á nýársnótt út í kirkju, og segöu viö kon-

una með rauöu húlúnni: fyrirgefðu beinagrindinni, sem liggur á hurðarbaki.
1 '

Guörún gjöröi, eins og henni var boðið; í'ór út í kirkju á nýársnótt; var

hún þá full af fólki og þekti hún ekkert af því , og var þar með kona

með rauða húfu. Guðrún gekk til hennar, og skilaði til hennar sömu orð-
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unum, sem henni voru lög&ímunn. Konan svara&i me& har&ri rödd : „Já.
u

Morguninn eptir sagði vinnukona presti upp alla sögu. Voru þá enn grafin

hein Jóns, og var ekki hreift við gröfinni eptir |>að.

Húskarlinn á Ilóllim. (Eptir handriti Gisla Konráössonar.) þ>a& er

gömul saga, að á Hólum í Hjaltadal hafi vinnumaður nokkur deilt við

húsmóður sína, er var heldri kona, og segja sumir að það heföi verið

biskupsfrúin sjálf. Eu vegna þess, að bæði voru skapill, komst í svo hart

ttúlli þeirra, að þau hétust hvort við annað, og hreif þáð innan skamms
thna, því l>au voru bæöi dau& á þriðja degi. Var hún jörðuð í kirkjugólf-

Jnu, en hann í kirkjugarðinum, og fór þá að kvisast, að þau hefðu dáið á

óeðlilegan hátt. jþað var lángan tíma eptir þetta, að menn sáu þau fljúgast

4 á kvöldin og eigast ílt við bæði í kirkjunni og fyrir utan hana. Eptir

lángan tíma hætti allur reimleiki. Eptir að mörg biskupaskipti höföu orðiö,

bar svo við, er jarðað var, að beinagrind af karlmanni kom upp úr kirkju-

garðinum, hékk hún öll saman á sinunum, og þókti það mjög undarlegt.

Hún var látin undir krókbekk í kirkjunni, eða í stöpulinn. Daginn eptir

^om Skálholtsbiskup aö heimsækja Hólabiskup. Um kvöldið, er þeir sátu

a& kvöldverði, mintust þeir á beinagrindina. Skálholtsbiskup sagði, að sig

Ungaði mjög að sjá hana, og spurði, hvort nokkur þar á staðnum mundi
Vera svo hugaður að sækja hana út í kirkju. Hólabiskup sagði, að hver,

seni við væri látinn, mundi þora það, en Skálholtsbiskup trúöi fcyí ekki, svo

a& þeir veðjuðu um það 9 dölum. Hólabiskup kallaði feá á Gunnu, vinnu-

konu sína, og spurði hana, hvort hún vildi sækja beinagrindina. Hún
Sagðist skyldi gjöra það, og fór út í kirkju gegnum jarðgaungin; þeirra

s^r enn merki úr staðnum. Hún kom meö grindina til biskupanna. En er

beir höfðu skoðað hana eptir vild sinni, spyr Skálholtsbiskup liana, hvort

hún þyrði að bera beinagrindina út aptur fylgðarlaus og ljóslaus. Hún
játti því, og sagði, að það væri hægt að koma henni þángað aptur. Síðan

tók hún grindina á bak sér, og hélt í handleggina, og fór eptir gaungunum.
^n er hún var komin í mið gaungin, gaf grindin hljóö frá sér og mælti:

^Meiddu mig ekki." Hún svarar: ,,Eg skal ekki gjöra það, eða kennir þú
^okkuð til?

u Síðan hélt hún áfram, ogfannst henni þá grindin þýngjast mjög;

þá sagði grindin: „Sleptu mér ekki.
u Gunna mælti: „Haltu þér þá.

u En er hún
koin í kirkjuna, lagöi hún grindina hægt niður. þásagði grindin: „Veiztu, af

hverju eg er svona á mig komin?u Hún sagðist ekki vita þaö. Sagöi hann
henni þaö, sem fyrr er sagt, að hann og biskupsfrúin heföu heitast, og
væri eins ástatt fyrir henni, að bein hennar gætu ekki rotnað; bað hann

Gunnu að kalla til hennar og segja henni, að hann bæði hana fyrirgefníngar.

Hún gjörði svo, og var því svarað, aö hún fyrirgæfi honum. Grindinni

tókti vænt um þetta, og sagðist nú mundi rotna, og bað hana að sjá um,
a& bein sín væru grafin. Sagöi hún henni, að biskuparnir hefðu veðjaö, og

20*
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hún skyldi heimta veðféð. Enn fremur sagði hún henni, svo að verk hennar

væri ekki ólaunað, skyldi hún nærsta morgun fara til kirkjugarðs með

dálítið grafverkfæri ; mundi hún þar sjá þúfu græna; skyldi hún grafa

hana upp, og hirða það, sem þar væri. Siðan íór Gunna til biskupanna

og fékk veðféð, en þá furðaði á því, hvað hún hefði verið leingi í burtu;

en hún sagði, aö það væri ekki neitt undarlegt, því hún hefði verið að

verki sínu í eldhúsinu. En undir þúfunni fann hún dalakút. Hún varð

mjög hamíngjusöm, og fékk ágæta giptíngu.

BreÍÖherðúngur; (Eptir handriti sera Benedikís þóröarsonar á Brjánslæk.)

A 19. öld var prestur einn á Álptamýri , sem Markús hét þórðarson.

Honum samtíða bjó bóndi sá á Bauluhúsum, er Magnús hét, roskinn maöur,

og þókti forn í brögðum. Honum var vel til prestsins. Út með hlíðinni

frá Álptamýri var staður sá, sem prestur vildi láta byggja stekk; og var

ætlun manna, að þar mundi vera gömul dys, er haganlegast þókti að byggja

stekkinn. Magnús latti prestinn að róta þar um, og kvað ílt mundi af leiða.

Eingu að síður réðist prestur í að ryðja dysina til stekkjar-stæðis, og vann

að því sjálfur
;
og er mælt að hann fyndi þar mannsbein fúin mjög ,

og

penínga nokkra gamla, og að hann tæki peníngana, en byggi um beinin í

moldu. Að þessu búnu veiktist prestur, sem áður var hraustmenni og

heilsugóður, mjög undarlega. þóktust skygnir menn sjá mann einn svo

stóran, að höfði mundi hærri en hæstu menn nú á dögum, og eptir því

digran. Kölluðu þeir bann „Breiðheröúng". Ætluðu menn, að það mundi

vera sá sami, sem í dysinni var, og mundi valda veikindunum prestsins.

En þó varð presti ekki stórkostlegt mein að honum, meöan Magnús á

Bauluhúsum lifði, því þaö var ætlun manna, að hann mundi með kunnáttu

sinni hafa hjálpað prestinum. En þegar Magnús var dáinn, uxu mjög

meinlæti prests. þegar prestur heyrði lát Magnúsar, er mælt, að hann

hafi sagt: „Guð hjálpi mér, nú held eg sé úti um hcilsuna mína." Hann

hætti síöan prestsþjónustu, þjáöist leingi, og dó undarlega eptir sögn séra

Jóns Ásgeirssonar , sem oröinn var þá prestur aö Álptamýri
,
og var við-

staddur, þegar hann dó.

Holta-Jóka á ÁJptamýri. (Eptir sögum úr Arnarfírbi.) Jórunn þessi fyrir-

fór sér sjálf, en beiddi prest áður en hún dó að hann léti grafa sig í kirk-

jugarði, en hann synjaöi henni þess. Gekk hún síðan aptr og drap prest,

en næsti prestur á Álptamyri, séra Árni, setti hana niður í holtunum fyriv

utan Krákudalsá en fyrir innan túnið á Álptamýri og þar sveimaði hún um
og gat komizt inn aö Bauluhúsum, en komst aldrei út aö Álptamýri.

Hrólfur hét vinnumaður áÁlptamýri, hann átti þar kindur í heyjum, en

varð heylaus og bjargþrota fyrir þær æ þegar kom fram á góu ; nú leggur

hann poka á bak sér og fer inn á bæi að draga sér hey í pokann, og reytír

hann hey í pokann, svo hann er fullur, leggur Imnn síðan á bak sér og heldur



APTURGAUNGUR. 309

á stað, en nú er komið myrkr. Leiðin lá út með sjó.um Bauluhúsaskriður,

og lágu móskaflar með allri strönd. Nú kemur hrævareldur og leiptrar

framan í Hrólf, svo að annað veifið veður hann útí sjó, en annað veifið er

hann uppi í mósköflum og rekur sig á þá. Hann var þá ýmist hryggur eða

reiður, og batnaði þá ætíö nokkuð þegar hann reiddist. Nú fer hann þannig

fcartil hannkeinur undir Bauluhúsabakka, þásér hann hvar kona gengur uppi

á bökkunum, og haföi háfa skuplu á höfði, og laföi trafhorn aptur og hékk

ofan á miöjan hrygg. Hún var í síðu fati og bakbeltuð. Hrólfur átti ekki

ibessara gesta von og kallar á konuna og spyr hver hún sé, en hún svarar

engu. þá spratt kaldur sviti út um hann allan. Nú færast þau út eptir,

hún gengur ávalt á bý við Hrólf, en hann hefir hliðsjón af henni, og gekk

aldrei haröara. þau gánga út eptir Krákudalseyrum og yfir Krákudalsá.

En þegar kemur út í holtin fyrir utan ána þá hverfur hún. Gengur nú Hrólfur

heim að Álptamýri og var laungu dagsett þegar hann kom þángað og kveikt

ljós. En þegar Hrólfur sá ljósið ætlaði að líöa yfir hann, eins og ávalt er

ef maður hefir séö aptrgaungu og kemur síöan í ljós og gekk hann þá út

aptur. A Alptamýri var gamall maður sem hét Einar. pegar hann sá í

augun á Hrólfi og hann gekk út aptur, veitti hann honum eptirfór og spurði

hvaö hann heföi séð, en Hrólfur lét lítiö yfir, og neitaöi, en þó linlega, en

síöan sagði hann upp alla sögu. Einar kannaðist þá viö, og sagöi: „þar hefir

þú séð Hólta-Jóku, sem hefir dys sína hér inn í holtunum, og er niðrsett

Þar af Árna presti
;

u sagöi hann honum síöan uppruna þessarar sögu.

k) Loksins eru hér 3 draugasögur, og t>ykir mér eðlilegra að láta

þær fylgja apturgaungum, en uppvakníngum, af því J>að orð hefir á leikið,

að þeir sem reimleikunum ollu, hafi gert sig sjálfir að draugum, til aö

blekkja aðra og hræða, og geingið á þann hátt aptur lifandi. þaö mælir

^est með þessum sögum, að Þær eru allar téknar eptir sjónar og heyrnar

vottum, eða samtíða mönnum og nágrönnum.

Hjaltastaða-fjandinn. Jón sýslumaður Espólín, sem vikiö hefir á

svo margt kynlegt í „Arbókumu sínum, hefir einnig tekiö inn í þær frásögu

andann á Hjaltastööum í Múlasýslu, 1 og kallað æfintýr. Frásögnin lijá

Espólín er reyndar nokkuö ööruvísi en hér, og er þaö ekki aö furða; hitt

er meiri furða, hvað hún er ]>ó lík þessari, sem er tekin eptir bréfi
2

Hans sýslumanns Wium, sem Espólín vænir svo berlega lygi. En bréfiö er

þannig: „Hjaltastaða-fjandinn lét sig heyra nógu skorinorðan í vetur, jafn-

vel þótt einginn sæi hann. Eg hafði þá vanæru ásamt öðrum aö heyra
hann loquentem 3 nærri 2 dægur, á hverjum hann ávarpaði mig og

.
1. Sjá Isl. Árb. X, 21—22. hls.

2. þetta bréf skrifaöi Hans sýslumabur ab austau til Ilaklúrs biskups Brynjólfssonar
a Hólum haustiö 1750, eptir \m er og fyrirsögnin tekin.

8. \>. e. : talandi.
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prestinn séra Grím þeim orðum, liverjum lík ei hefir auga séð, og ekki

eyra heyrt. Það fyrsta við komum þar á hlaðið,
1 kom upp f dyrunum svo

látandi fe rr ea vox: 2 „So nú er Hans á Eyðum kominn, bölvaður beinmark-

inn,
3 og vill tala við mig." Sá titill hans hjá öðrum mér gefnum mátti

álítast sem laudabilis hjá haud c ontemnendo. 4 Nær eg spurði svo

að, hver mig slíkum orðum ávarpaði, svaraði hann voce feroci: 5 „Eg

hét í fyrstunni Lucifer, en nú heiti eg djöfull og andskoti." Hann fleygði

aö okkur bæöi grjóti og steinum og trjám, líka og öðru, braut glugga tvo

úr stofu prestsins. Hann talaði svo nærri okkur, að við vissum ei betur

en hann væri rétt við hliðina á okkur. Kerlíng var þar ein, að nafni

Opia, hverja hann kallaði konu sína, og ,,himneskan blessaðan sálarlóm,"

bað og séra Grím að copulera 6 þau með fleiri aö lútandi circumstan-

tiis, 7 er eg ei muna vil. Iöulega baö þessi fjandi kerlínguna um það, að

mega hátta hjá henni, et quae praeterea publica verba juvant. 8

Eg nenni varla að skrifa um hans fyrirtektir, sem allar voru vanvirða og

skömm eptir eiginlegu eðli auctoris. Hann las þrisvar faðirvor, svaraði

úr Jónsspurníngum og Biblíunni, sagði, aÖ djöflar hefðu messur í helvíti,

og hvaö þeir heföu fyrir texta og saung, sem tímanum hagaði
; það var alt

miður á sig komiö, en þess geti hér minnzt orðið. Hann bað okkur að

gefa sér af mat fceim, sem með fórum, og að drekka te o. s. frv. Eg
spuröi þenna karl, hvort guð væri góöur. Hann sagði, já. Hvort hann

væri sannorður. Hann svaraði: „þaö er ekki að tvíla eitt hans orð.
tc Séra

Grímur spurði hann að, hvort skrattinn væri fallegur. Hann svaraði: „Alt

er hann fallegri, en þú, bölvað greppatrýnið þitt." Eg spurði hann að,

hvort djöflunum kæmi vel saman. Hann svaraöi svo sem kjökrandi: „það

er kvöl aö vita til þess, aö þeir hafa aldrei frið.
u Eg bað hann að tala

við mig í þýzku nokkuð, og sagði tilhans: „Lasz unsTeusc redre."9

En hann notaði sér síðasta oröið, sem hann heföi haldið mig konuþurfa-

jþegar við fórum að hátta um kvöldiö, kallaði hann upp grimdarlega á gólf-

inn, ogsagöi: „Nú skal eg á þessari nótt klussa ykkur til helvítis, og þið

skuluö ekki fara svo úr rúminu, sem þið leggizt niÖur.
u Hann bauö góðar

nætur konunni prestsins um kvöldið. Um nóttina vorum við séra Grímur

1. j). e. á Hjaltastöðúm.

2. EJptir orÖunum: járnrödd (herfileg rödd).

3. þessa mannkenníng hefi eg aldrei heyrt íyrri, en þess optar „beinasni" í atyrbum.

4. Eptir oröunum : lofsverður hjá öðrum ólastandi;
J>.

e. illskárri en anuar verri.

5. grimdar raust.

6. gefa saman.

7. ummælum.

8. auk annars, sem haft er í óvönduöum munnsöíhuÖi.

9. \). e. eptir oröunum: Látum oss tala þýzku. I handritinu stóð meÖ skýrum stöfum

reöre, og á j>aÖ hetur við jjaÖ, sem á eptir kemur (shr. reöur á ísl.), en er ekki rett

|)ý zka.
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a6 tala við hann undir dag ; meöal amiars spuröum viö hann, hverninn úti

væri. Hann svaraöi: „Hann er kaldur á utan og noröan.u Hvort honum

væri kalt. Hann svaraði: „Eg ætla mér sé bæði heitt og kalt.
u Eg spurði

hann, hvað hátt hann gæti hljóðað. Hann svaraði : „Svo hátt, að þakið fari

af húsinu, og þiö dettið allir í dauörot." Eg sagði, hann skyldi reyna það.

Hann svaraöi: „Meinar þú, eg sé kominn að leika fyrir þer, bölvaður

beinmarkinn?' 4 Eg sagði, hann skyldi sýna okkur nokkuð lítið specimen. 1

Hann sagðist það gera skyldi, og rak upp þrjú hljóð; en það síðasta var

svo ljótt, að eg hefi aldrei annað ljótara heyrt, efa og, að heyra muni.

Undir daginn, eptir það hann með siðvanalegum complimenter hafói við

kkur skiliö, sofnuðum við. En um morguninn kom hann inn aptur, og

fór aö vekja, nefndi svo hvern einn með nafni, og gleymdi samt ei að gefa

nokkrum bínöfn, og spurði, hvort sá og sá væri vaknaður. Nær hann

merkti það, sagðist hann veröa að leika við hurðartetrið sitt, og hýddi i

því sama hurðina af hjörunum og lángt innar á gólfiö, og það í snöggvum

rykk. Undarlegast var það, að nær hann snaraði, þá fór það, sem snarað

var, strax niöur, en eptir þaö færðist þaðan aptur rétt, svo sýnilegt var,

að annaðhvort fór hann í það, eður varð því samferða. Um kvöldið fyrir

manaði hann mig víst tvisvar fram í myrkrið til sín, og það reiöulega,

sagðist skyldi tæta mig bein frá beini. Eg fór fram
,
og sagöi hann skyldi

koma; en þá var alls ekkert. Nær eg kom aptur og spuröi, því hann

hefói ekki fullkomnað sitt loforð, svaraði hann: „Eg hefi þar ei bífalníng

tíl af mínum húsbónda. u Hann spurði okkur, hvort við heföum heyrt

Þvílíkt nokkurn tíma áður, og nær við sögðum já, sagði hann : „það er ei

satt; slíkt hefir aldrei heyrzt frá alda-ööli.
u Hann hafói súngiö „Jesú

nnnníng," eptir það eg kom þar, talaö iöulega, meðan farið var meö guðs

0rÖ. Ekki sagðist hann gefa sig neitt að því, þó guðs orð væri um hönd
haft, nema hann sagði, sér væri ekki um „Kross-skóla sálma, 14 og það

hefði mátt vera mikill helvízkur beinmarki, sem þá hefði samsett. þessi

óvinur kom sem fjandi, fór burt eins á sig kominn, og hagaði sér, meðan
hann var, sem fjandi, og eingum nema fjandanum hæfir að útskýra það alt

^eð orðum, er hann rausaði. Samt er ekki því að leyna, að eg þykist

ekki yfirbevísaður að öllu um það, aö þetta hafi andi veriö, hverjar mínar

Passioner 2 eg fæ þó ekki hér til fært vegna tímans óhentisemi. 1 '

Oarpsdals-draugurinn. (EJptir sögn séra Sæmundar í Garpsdal sjálfs, og

^andriti sora Gísla Ólafssonai' á StaÖ á Reykjanesi, dags. 7. Juni 1808.) Um haustið

1807 varð sá ókyrleiki um nótt í skálanum í Garpsdal, að skálahurðin

lamaðist, en þar sváfu inni vinnumenn prests, þorsteinn Guðmundsson,
^agnús Jónsson, og barn eitt, sem þorsteinn hét. Síðar um haustið, 16.

1* h e. sýnishorn.

2. Eíginlega: tilhnegingar, þ. c. aö álíta |>etta ekki anda.
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November, var brotinn bátur, sem presturinn átti niður við sjó, um bjartan

dag, og þótt höggin heyröust heim að bæ, var eingin mannleg mynd sýnileg,

sem þetta framkvæmcli. Alt fólkið var heima við bæinn í Garpsdal, og

únglíngs dreingurinn Magnús Jónsson ýmist út við fjárhús eða heima við

bæinn, og honum hefir andinn optast birzt í kvennlíki. 18. dag. s. m. voru

brotnar 4 fjárhúshurðir á björtum degi, meðan prestur var í kirkju aö

gefa saman hjón, og flestir heimamenn þar viöstaddir, og Magnús meö

þeim. Sama daginn um kvöldið varð vart við þenna kvennanda í fjárhús-

unum, því hún létzt vilja fá sér í steik eina ána, sem presturinn eignaði

sér; en þegar gömul kona, sem var í Garpsdal, skýr og margfróð, sem

Guðrún hét Jónsdóttir, handfór ána, minkaði korrið í henni, svo hún rétti

við og kom aptur á fætur. En Magnús stóö í húsdyrunum, á meðan

Guðrún fór höndum um ána; en í þessum svifum var brotinn einn raptur

úr húsinu, og brotunum fleygt framan f Magnús ; í því sagði hann að kvenn-

andi þessi hefði farið burtu. Hestar prestsins voru þar á vellinum, og í

sömu svipan setti svo mikla fælni að þeim, að þeir hlupu jafnt yfir blásvell,

sem svellalausa jörð ; þó varð þeim ekkert meint viö hlaupin.

Að kvöldi hins 20. s. m. kvað einna mest að þessum ókyrleika; þá

voru brotin þil frá húsum innan bæar og stofuhuröin. Presturinn stóð

þá í bæardyrunum, Magnús og stúlkur 2 eða 3, og segir Magnús við

])rest, að andinn hafi farið inn í stofuna. Prestur hljóp þá í stofudyrnar,

og þegar hann hafði staðið þar litla stund og verið að tala við fólkið, brast

ein rúöa í glerglugganum í stofunni fyrir innan hann. Magnús stóö þar

hjá presti fyrir framan stofudyrnar, og var aö tala við hann, en segir,

þegar rúðan brast, að nú hafi andinn farið út um rúðuna. Gekk þá prest-

urinn að rúðunni, og sá, að hún var brostin og öll brotin í smámola. Um
kvöldið eptir, 21. s. m. gerði andinn enn vart við sig með bramli, skrolti

og illum látum.

28. s. m, tók yfir um aðgáng þessa anda; því um kvöldiö var lagt

gríðarhögg ofan í baðstofuna. Var þá presturinn inni, en Magnús með
9

2 stúlkum úti í hlööu. I sömu andránni var brotið þiliö frá vefarahúsinu

á haðstofugólfinu, og síðan 3 gluggar á baðstofunni, einn yfir rúmi prestsins,

annar yfir skrifborðinu, og þriðji fyrir framan kamersdyrnar. Inn um einn

þeirra var sent bakflettíngur af borði, en inn um annan páll. Við þetta

hrukku hjónin úr húsinu fram á loptið ; en með því presturinn var hugmaður,

hljóp hann ofan og fram og út, var þá og með honum Guðrún kerlíng, sú

sem áður var nefnd; þar kom og Magnús og fleira bæarfólk. í þeirri

svipan var hlandkeraldi hent í höfuð Guðrúnar frammi á hlaði, en keraldið

hafði staöið inn í eldhúsi. Hljóp þá presturinn inn og Magnús með honum

og stúlkurnar; var þá alt á lopti sem lauslegt var, bæði hurðir og spýtur,

og spýtnabrot. Prestur lauk þá upp stofunni frammi í bæardyrunum, og

ætlaði þar inn, en í því var send sleggja, sem lá í dyrunura, í prestinn,



og snerti hún hann aö eins neöan til á síðunni og um huppinn, en gerði

honum ekki grand. Fór svo presturinn þaðan með fólkinu innar í baðstof-

una, er lék þá öll á reiðiskjálfi, þar með fylgdi og skothríð allhörð með

fjalasprekum úr þiljunum. Flýði prestur þá af staðnum og fór með konu

sína og barn til Múla, næsta bæar, og skildi hana þar eptir, því hún var

oröin dauðhrædd af öllum þessum aðgángi. Síðan fór prestur aptur heim;

mættu houum þá 2 stúlkurnar felmtsfullar, og fylgdi hann þeim sjálfur um
nóttina að Gróustöðum, næsta bæ á hina hliðina við Garpsdal, og var þar

einnig sjálfur, það eptir var næturinnar. í þessari lotu brotnuðu glergluggar,

hæði í baðstofunni og stofunni.

8. dag Decembermánaðar gerði þessi kvennandi vart við sig aö nýu á

björtum degi ; braut hann þá hyllur í búrinu og þilið framan undan því

;

stóð prestur sjálfur þar fyrir framan og Magnús hjá og enn fleira fólk.

Er það haft eptir Magnúsi að andinn hafi þá hörfað burtu, undan orðum

prestsins, út í vegginn, og farið þaðan í fjósrángalann. fcau Magnús og

Guðrún fóru þángað, en feingu þar þær viðtökur, að framan í þau var fleygt

blautri mold og mykju, þá var og snarað að Magnúsi svo stórum steini,

að einginn karlmaður mundi stærri stein hefja, en slegið í handlegg Guðrúnar

;

af því höggi lagðist hún handlama í rúmiö í 3 vikur, en batnaöi þó aptur.

26. dag s. m. varð enn vart við þenna anda þannig, að Einar smali

Jónsson, harður dreingur og einbeittur, særði mynd þessa til að sýna sig.

Kom þá þegar yfir hann víngl og æði svo mikiö, aö það varð að hafa

sterkar gætur á honum, að hann færi sér ekki sjálfur að voða. Var hann

svo fluttur til bæar og vakað yfir honum með ljósi og haldið í rúminu.

En þegar hann kom til sjálfs sín aptur, sagði hann, aö þessi stúlku-ángi

hefði komið yfir höfuðið á sér, og ásókt sig einlægt eptir það
;

þegar hann

hafði alveg náð sér aptur, fór hann alfarinn burt frá Garpsdal. Nokkru
síðar var fleygt í prestinn á baöstofugólfinu taöflögum, en alt fólk annaö

var uppi, og þegar að var gætt með ljósi, sást ekkert annað, en taðhrauk-

urinn, sem þar átti að vera. Síðar meir fannst hestur prestsins dauður f

hesthúsi í Múla, og sögðu heimilismenn þar, að hann hefði verið blár og

bólginn.

„þetta eru markverðustu tilburðirnir af Garpsdalsdraugnum eptir vitnis-

burði prestsins séra Sæmundar, Magnúsar, Guðrúnar og alls heimafólks í

Garpsdal, og vill það alt staðfesta framburð sinn með eiði, og það meÖ,

&ð hér gat ekki mennskur maður verið jafnósýnilegur á degi og nóttu,

heldur hafi það verið einhverskonar anda-mynd, sem illverkin framdi.

Af sögunni sjálfri sést, að hvorki Magnús 1 né nokkur annar maður gat

1. Magnúsi jjcssum var jió einmitt keut um allan draugagánginn í Garpsdal, enda hefir

loÖaö' viö hann sí^an viÖurnefniö „Garpsdals-draugur;" er hann nú orÖinn gamall karl.

Svo hafa sagt mér tveir fróöir menn og gætnir, og var annar sýslúngi Magnúsar; en hinn
úr Garpsdalssókn.
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framkvæmt slíkt, enda vill alt fólkiö staöfesta það, og alla menn um þaö

sýkna sanna, aö þess vitund. þannig löguö frásaga var okkur, mér undir-

skrifuöum, Samuel Egilssyni og Bjarna Oddssyni, sögð í Garpsdal af sjálf-

um prestinum og heimilisfólkinu 28. Mai 1808. Aö þetta sé rétt í röö

samiö, eptir því sem velæruveröugur presturinn séra Sæmundur mér frá-

skýröi, vitna eg aö Staö á Reykjanesi 7. Junii 1808.

Gísli Olafsson.

Geitdals-draugurinn. (Eptir sjónar- og heyrnar-vott mestmegnis.) Arið

1834 geröi ókyrleiki nokkur vart við sig í Geitdal í Skriðdal, þíngmúla

kirkjusókn í Múlasýslu. þar bjó þá maður sá, sem Guðmundur hét. 14.

dagJanuarm. þ. á. sendi hann mann af næsta bæ eptir sóknarpresti sínum,

séra Eingilbert þórðarsyni í þíngmúla, (1820— 1851), og sveitarforstjóra,

aö þeir kæmu og rannsökuðu reimleika þann, sem um það leyti varð vart í

Geitdal. þar eð nú prestur hvorki var heima, né heldur gat hreppstjóri

fariö sökum heilsulasleika , en sendimaður sagði, að Geitdalsbónda væri

mjög ant um, að einn eða fleiri afbæarmenn kæmi til sín og væri hjá sér

nætur sakir, til þess að sjá og heyra aðfarir draugsins, fór sá, sem sagt

hefir sögu þessa, og annar maður meö honum að Geitdal, meir fyrir forvitnis

sakir, en þess að þeir svona ótilkvaddir ætluðu sér að rannsaka það, sem

prestinum og hreppstjóranum var ætlað. þegar þessir þrír menn komu að

Geitdal, komu konan og dóttir hennar fram til þeirra með ljós, og þegar

konan varö þess vör, aö sögumaður var heldur kýmilegur yfir þessari

komu sinni, varð hún mótlætt, og þókti sem komumenn væru að gera gys

að sér. En meðan þau stóðu 5 saman með ljósið í bæardyrunum, og horfðu

hvort á annað, kom moldargusa á einn þeirra, sem innstur stóð, og virtist

sögumanni, sem hún kæmi úr skáladyrunum , sem voru þar nokkuð innar

af. Tók þá sögumaöur Ijósiö og fór meö það inn í skálann, og svo í eld-

húsið, þar inn úr; var þaö sópaö og fágaö, en eldsgögn öll í burtu borin

og eldurinn drepinn. í>ar stóöu þau við litla hríð, og var sögumaðurinn

ínnstur með ljósið í hendinni. Kom þá á móti honum sótgusa úr rjáfrinu

;

en hann skygndist um hátt og lágt í eldhúsinu, og gat ekki séð, af hvers

völdum þessi sendíng var. Geingu þau svo aptur fram í skálann, og kom

þá enn yfir hin sama moldargusa; skygndist hann þar enn um, og varð

einkis vísari að heldur. Síðan fóru þau inn í baðstofu, og gusaðist á þau

á leiðinni þángað víst þrisvar sinnum. fcegar komumenn * höfðu heilsað

þeim, sem fyrir voru, og fariö úr vosklæðum, var þeim sagt, aö sendíngar

væri farnar að koma upp um uppgaunguna. Varð sögumanni það þá fyrst

fyrir að gæta þess, hvort alt heimilisfólkiö væri uppi á pallinum, og þegar

hann sá það þar alt með tölu, settist hann á rúm gagnvart uppgaungunni-

Flugu þá að honum sendíngar upp um uppgaunguna; var það bæði blautt

torf sem reytt hafði verið úr veggjunum og mylsna af gólfinu. þegar þetta
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hafði geingiö um hríð, fór sögumaðurinn ofan á baöstofugólf með ljós, og

háðir fylgdarmenn hans með honum. Var þá, eins og upp væri lokið

haðstofuhurðinni, og leituðust þeir við að komast eptir, hvernig þessu væri

varið, en urðu einkis vísari. Meöan þeir voru niðri, kvartaði heimafólkið

yfir sendíngum uppi á pallinum; fóru þeir svo upp aptur, og komu þá

sendíngarnar sín úr hverri áttinni, og gekk það nokkra stund, síðan fóru

t&r að koma upp um uppgaunguna, en hættu uppi á pallinum. Voru

teknar húðir og uppgángan byrgö með þeim vandlega; upp frá því bar

ekki á sendíngunum upp um hana um kvöldið, en undir húðirnar geingu

köstin alt kvöldið fram á miðnætti; en eptir það hvarf allur ókyrleiki um
nóttina. Morguninn eptir, þegar komiö var á fætur, fór sami ókyrleikinn

a& gera vart við sig aptur. Var svo farið í fjós og höfð nautaverk, en þá
var á lopti grjót, moð og torf, sitt úr hverri áttinni. Fóru svo allir burtu

tir fjósinu, nema 2 stúlkur, sem voru að mjólka. Gætti sögumaður þá

grant að því, aÖ þar voru ekki fleiri menn sjónarlegir, en hann og stúlk-

urnar 2, sem mjólkuðu sína kúna hvor á móti annari, en hann stóð á

flórnum á milli þeirra. Komu þá sendíngar sín úr hvorri áttinni á hann

°g stundum úr rjáfrinu; stúlkurnar kvörtuðu og yfir því sama; en eptir

þvf sem sendíngarnar voru stærri, eptir því voru þær aflminnL Eptir þetta

fór sögumaður heim til sín, og rýmdi þá einn heimamaður með honum
bæinn í Geitdal. En sögumaður fór þó aptur þángað um kvöldið, og var

fcá fagnað þar, sem hann væri sendíng frá himnum; því þá var nýafstaðin

hörð skothríð, og fólkiö, sem lítið hafði kært sig um þessar skráveifur að

undanförnu, var nú orðið talsvert skelkað. Sá hann nú þau vegsummerki,
aö pallurinn allur var upprokinn með torf og mylsnu, eins voru bæöi þil

°g rúm, en glergluggar brotnir. þetta kvöld lét draugurinn fjúka torf og
hein, diska og bækur og sitt hvað annað. Eptir fyrirmælum húsbóndans

tók fólkið sér þá Grallarann í hönd og sögumaðurinn með, og saung á

hann. Viö það varö nokkurt hlé á sendíngunum, og ángist heimilismanna

niinkaði. Sögumanni þókti vænt um, að svona skipaðist og alt komst f ró.

En lognið stóð ekki leingi, því þegar saunglistin hafði staöið nokkra stund,

kom hver torfuhnausinn og moldarsendíngin á fætur annari á sögumanninn

°g Grallarann. Saungnum var haldið á fram eingu að síður, þó þeir, sem
súngu, færu aö verða vantrúaðri á hann, en áöur. Hætti svo skothríð

fcessi uppi á pallinum, en fór aptur að koma upp um uppgaunguna.

Var þá uppgángan byrgð, eins og áður, meö húöum, en þá var þeim lypt

á lopt. Fóru þá 2 menn á húðirnar og lágu á þeim til morguns. Sögðu
fceir að svo hart hefði verið knúð á húðirnar að neðan, að þeir hefðu alt

að því hafzt á lopt; en eptir miðnætti hætti ókyrleikinn meö öllu, eins og
áður. þessa nótt vöktu þeir alla, sem á húðunum lágu og sögumaðurinn

;

gekk hann um gólf á pallinum, og skaraði Ijósin, til þess bjartur dagur
var. Komu þá sendíngarnar að nýu. þenna dag kom séra Eingilbert aö
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Geitdal og fjórir menn aðrir, svo þá voru þar 7 karlmenn aðkomandi.

þegar prestur var kominn inn í baðstofu, skall torfuhnaus á eyra hans. Prestur

stekkur þá upp alvarlegur, og biður þann aldrei þrífast, sem stýrt hafi

þessari sendíngu, og vísar honum með fullum stöfum í helvíti. þegar hinir

gestirnir höfðu orðið fyrir sömu kveðjum og prestur, stökkva þeir og upp

með stóryrðum, og ætla að hremma þann, sem stýrt hafi sendíngunura, en

gripu þá heldur en ekki í tómt. Um þetta leyti var farið að rökkva, og

var alt fólkið látið fara úr frambaðstofunni inn í afþiljað hús í öðrum

baðstofuendanum; var húsið þétt og vel um vandað, nema hvað það vantaði

svo sem tveggja þumlúnga breiðan kálf í mitt þiliö upp undan húsdyrunum,

og að það var hurðarlaust. í þetta hús var safnað saman flestöllu heim-

ilisfólkinu og sumum gestunum
; því 2 þeirra stóðu í húsdyrunum með sína

byssuna hvor steytta, sögumaður öðru megin dyra við uppgaunguna fyrir

framan húsiö, en prestur hinu megin dyranna og maður með honum, sem

sögumaður kaus til þess; stúlka ein af heimafólki var þar og fyrirframan,

sem sögumaður hafði grun á, að ætti einhvern þátt í þessum draugabrelluro,

og hafði hann því einkum augastað á henni. þegar búiö var að skipa

fólkinu þannig niður, sem nú var sagt, létu skotmennirnir hvorki skorta

skot néheitíngar; en þá kom úr mannlausa baðstofu-endanum ómælt af torfi

og öðru því, sem á lopt mátti færa. þegar þessi skothríð haföi geingiö

um stund, vita skytturnar ekki fyrri til, en á þá er kastað innan úr hús-

inu, þar sem fólkið var, taðkögglum og spýtum og sínu sinni hverju, sem

fyrir varð, rétt í opna skjöldu ; en við það hætti skothríðin frammi á pall-

inum. Sneru þá skytturnar inn í húsið, og gjörðu þá haröa hríð á móti

þessum ófögnuði. Aökomumennirnir stóðu í sömu röð, sem fyrr var frá sagt.

nema skytturnar, og gættu, hvernig fólkið hagaði sér, og sendíngunum

reiddi af. En alt fór sem fyrri, að þeir uröu einkis vísari um þaö, af

hverjum toga alt þetta var spunnið. Baðstofan var orðin full af púðurreyk,

svo varla var við vært, og var þá hætt byssuskotunum , en ókyrleikinn

hélzt við, eins og áður, fram á miðnætti. það segja aðrar sagnir, að

þegar byssuskotin hrifu ekki, hafi prestur látiö fólkiö setjast við sálmasaung,

en hann hafi haldið ræðu (vígslu) til að útrýma þessum ófögnuöi. En i

miðri ræðunni hafi verið sent úr auða enda baðstofunnar beizlisstaungum

og tóbaksjárni, sem þar átti að liggja á hyllu hvorttveggja, á nefið á presti,

og kumlaðist hann nokkuð af því, og hætti vígslunni. 1 Um morguninn

eptir kom sami ókyrrleikinn enn á gáng, og fór þá alt fólkið úr bænum,

bæði heimamenn og aðkomandi. Karlmaður og kvennmaöur fóru þángað

næsta dag eptir, til að þjóna gripum, og urðu þá einkis vör. Flutti fólkið

sig svo heim aptur og hefir ekkert á þessu borið síðan.

1. Frá vígslu séra Eiugilberts hefir sagt þórariun stúdent Jónsson nú í Kaupmannahöffl

frá Skri&uklaustri í Múlasýslu.
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,,Að tessu, sem nú er sagt hér aö framan, var eg meö óskertum

skilníngarvitum, aö lyktinni undan tekinni, sjónarvottur, og skildi ekki í

og skil ekki enn H, hvernig þessu var varið. Margrætt hefir veriö um
fcetta síöan, og sumir merkismenn segja og útbreiða, að fcetta narrarí hafi

verið af heimilismanna völdum. Mer datt það opt í hug líka við þá og

t»á sendíngu, er eg fékk þar fremra, aö heimilisfólk væri aö þessu, og

œtlaði að fá sannfæríngu upp á t>að, en varö forgefins. Aldrei voru

sendíngarnar nema í einum stað í senn, og svo mildar, að þær gerðu ekki

skaða nema glergluggunum. það var líka hættulegt, þegar eldurinn fannst

híngað og þángaö um bæinn, var samt á gólfinu. það sá eg ekki og ekki

neinn, fyrr en hann fannst um hábjartan dag, og þar og þar. Og þeir,

sem mest illyrtu sendíngarnar og hentuámóti þeim, feingu þær mestar."

Sögumaðurinn. 1

2. GKEIN.

UPPVAKNÍNGAR EÐA SENDINGAR.

Undir þenna annan kafla af draugasögum lúta, hvernig sem þeim að

öðru leyti er varið, allar þær sögur um drauga, sem fjölkynngismenn hafa

vakið aptur til lífs og neytt til sinnar þjónkunar. þegar í heiöni er getið

uPpvaknínga, eða um að vekja upp, þar sem oröatiltækin koma fyrir: „úti

setor at vekja troll upp; <t2 náskylt er þaö og þessu, er fornmenn gjöröu

Hiann af leiri, létu í dýrshjarta, og settu hann til mótstöðu fjandmönnum
sínum, 3 eða og aö mannslíki var gjört úr tré og látiö í mannshjarta og

síðíin magnað svo meö tröllskap og fjölkynngi, aö trémaöurinn gekk og
niælti við menn, og framkvæmdi síöan hlutverk þaö, er höfundur hans haföi

^tlað honum öðrum til ills.
4 Nú á dögum hefir sú list, aö vekja upp

drauga, lagzt svo í lóg, aö ekki eru allir á einu máli um, hverja aðferö

skuli þar við hafa. Sumir segja að taka skuli dauðs manns bein eitthvert,

°g magna þaö meö fjölkynngi, svo aö þaö fái mannsmynd, og senda síöan

fceim, er maöur vill mein gjöra. Ef sá, er sendíngin er send, er svo fróður,

aÖ hann geti hitt einmitt á það beinið í uppvakníngnum , er tekið var úr

^inum dauða, eða og aö nefna hann meö réttu nafni, orkar draugurinn

1. SögumaÖurinn er Runólfur hreppstjóri (sííSan 1857) Guömundsson á þorvaldsstöbum í

^kriödal, og hefir hann sla'ifaÖ sögu þessa í bréfi suÖur á land.

2. Sbr. Gulaiúngs lög Havniæ, 1817, 137. bls. Borgarjiíngs lög, I, § 1G.

3. Sbr. Skáldskaparmál 17. kap. 9. bls. í Stokkhólmsútg. og 272—276. bls. í Hafnar-

% 1848. WI&K^' X

y ' - ^ - 2ff«-
4. Sbr. Forumanna s. III. 100—101. bls,
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ekkert á manninn að vinna, og verður að hverfa svo búinn frá honum. 1

þótt nokkrar af sögum þeim, er þegar koma, sýni, að þessi aðferð hafi

stundum verið tíðkuð, segja þó aðrir, að meir þurfi við að hafa, ef menn
vilji vekja upp draug. Fyrst er þess að gæta, að það sé gjört á nóttu,

sem sé milli föstudags og laugardags, og jafnframt sé hún annaöhvort milli

hins 18. og 19. eöa 28. og 29. einhvers mánaöar; en einu gildir, hver

mánuðurinn er og vikan. Skal særíngamaður sá, er vekja vill upp draug,

kvöldinu áður snúa „faðir-voru öfugt og rita það á blað eða bjór með

keldusvíns-fjöður úr blóði sínu, er hann vekur sér á vinstra handlegg;

einnig skal hann rista rúnir á kefli, og fara síðan með hvorttveggja út í

kirkjugarð um miðnætti, gánga þar að einhverju leiði, því er honum sjálfuin

lízt; en þó þykir varlegra að ráðast heldur að hinum minni. Skal svo

leggja keflið á leiðiö og velta því fram og aptur um þaö, en þylja á meöan

öfugt „faðir-voru upp af blaðinu og auk þess ýmsa töfraformála, sem fáir

munu kunna. Fer þá leiðiö smásaman að ókyrrast og ýmsar ofsjónir aö

bera fyrir særíngamanninn, meöan draugurinn er að mjakast upp; en það

geingur seint, því draugar eru sárnauðugir að hreifa sig, og segja því:

„Láttu mig vera (eða liggja) kyrran.u En hvorki má galdramaðurinn gefa

sig við þá bæn, né láta sér bregða við ofsjónirnar, heldur þylja þulur sfnar

í ákafa og velta keflinu, þángað til draugurinn er hálfur kominn upp.

Jafnframt skal hann þó vandlega gæta þess, að eigi hrynji moldin úr leið-

inu, þegar það fer að yptast; því þeirri mold verður ekki komið ofan í

aptur. þegar draugurinn er kominn hálfur upp úr, skal spyrja hann að

tveimur spurníngum en eigi þremur, því ella mundi hann hverfa niður

aptur fyrir þrenníngunni, og eru spurníngarnar vanar að vera: 1. hver

hann hafi verið í lífinu, og 2. hversu mikill maöur fyrir sér. Aörir segja,

að spurníngin hafi verið að eins þessi eina: „hvað ertu gamall." 2 Ef

draugurinn segist hafa veriö meöalmaður eða meir til burða, þykir eigi

ráðlegt, að halda leingra áfram, með því það liggur fyrir særfngamanni,

að takast á við hann á eptir, því draugar eru ákaflega sterkir, eins og

orðatiltækin „heljarafl'
1 og „heljarmenni 11 benda til, sem enn eru tíðkuð

um afarmenni til burða, og er það sagt, að þeir hafi hálfu meira afl, en

þeir höfðu í lífinu, að tiltölu viö aldur sinn. þetta er því ástæðan til þess,

að særíngamenn velja helzt til uppvaknínga börn, 12 til 14 ára gömul,

en annars kostar menn, sem ekki eru komnir yfir þrítugt og alls ekki þá,

sem eldri eru, en þeir sjálfir. þegar draugurinn segir til sín og aldurs

síns, kominn upp úr gröfinni til hálfs, kemur særíngamaður honum niöur

aptur, ef honum sýnist svo, eða hann heldur áfram særíngunni, uns hanfl

er kominn alveg upp. þegar draugar koma fyrst upp úr gröfum sínum,

1. Dr. Maurers Isl. Volkss. 77. bls.

2. Sbr, Dr. Maurers Isl. Volkss. 78. bls.



UPPVAKNÍNGAR 319

vella öll vit þeirra, munnur og nasir, í froðuslefju og saur til samans og

heitir það náfroða; hana á galdramaður að karra af þeim með túngu sinni

og segja sumir, að þaðan sé dregið orðatiltækið : „að sleikja upp vitin á

einum." þarmeð skal hann vökva sér blóð undir litlu tánni á hægrafæti,

og vökva með því túngu draugsins. þegar særíngamaður er búinn að

þessu, segja sumir, aö draugurinn ráðist á hann, og verður þá særínga-

maður að neyta allrar orku til að koma honum undir; ef það tekst og

draugurinn fellur, er hann úr því skyldur til allrar þjónkunar við galdra-

manninn; en verði draugurinn manninum yfirsterkari, dregur hann manninn

með sér í gröf sína, og hafa þeir eingir aptur komið, sem þángað hafa

komizt á vald drauga. En aðrir segja svo frá, að særíngamenn ráðist á

drauginn, þegar hann er aö eins kominn upp til hálfs, og brjóta hann

þannig á bak aptur, fastan á fótum og fatlaðan, eins og þeir eru, meðan
ekki er búið að sleikja upp á þeim vitin og vökva þá á volgu mannsblóði.

En lítist nú særíngamanni einhverra hluta vegna, aö láta drauginn ekki

koma leingra upp, en til hálfs, og vilji reyna að koma honum niöur aptur,

dugar optast til þess að nefna þrennínguna, eða lesa faðirvor rétt; en

hafi draugurinn veriö sjálfur galdramaður, meðan hann var lífs, þarf meira

tíil Verður þá særíngamaður að hafa hjá sér band, og sé það fest í

klukkustreingina báða eða alla, ef fleiri eru, því annars tekur draugurinn í

tann streinginn, sem laus er, og hríngir þeirri klukkunni í mót særínga-

manni, svo að eingar þulur eða töfraformálar orka á hann. því á meðan

galdramenn koma draugum fyrir, eiga þeir að hríngja í sífellu og lesa

auk faðirvors yfir þeim töfraþulur, allar aðrar en þær, er þeir eru vaktir

upp. En komi særíngamaður clraugnum ekki niður, fylgir hann honum
og niðjum hans í níunda liö. Slíkt hið sama gjöra og draugar þeir, er

tramkvæmt hafa það, er höfundar þeirra hafa lagt upphaflega fyrir þá,

nema þeir þurfi að hafa þeirra not til fleiri sendiferða, eða fái þeim fyrir

komiö, og mega þá galdramenn eiga nokkuð hjá sér, ef þeir eiga laglega

að geta það prettalaust; því aðrar sagnir segja, að draugar séu æ að

magnast hin fyrstu 40 ár, sem þeir eru ofanjarðar, standa í stað hin næstu

40 ár, en fella af hin þriöju 40 ár; leingri aldur er þeim ekki ætlaöur,

nema áhrínsorö eöa ummæli valdi.

Ekki er þaö ávalt, aö uppvakníngar séu í mannslíki eða af mönnum
komnir, þó það sé lángoptast; en til að sanna sögu mína um það, að

annars konar uppvakníngar í ýmissa dýra líki hafi einnig verið, skírskota

^g til sagnanna sjálfra, sem á eptir konia (t. d. Hjóna-djöfullinn, Svarti-

dauði, þorgeirs-boli o. s. frv.)

Tilgángur galdramanna með uppvaknínga er mjög ýmislegur. í fornöld

viröist svo, sem inenn hafi einkum haft þá til að fregna um það, er fram

œtti að koma, jafnvel þó nóg dæmi séu til þess, að menn hafi einnig sent

þá mótstöðumönnum sínum til meins. En á seinni öldum sýnist aðaltil-
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gángurinn vera sá, aö senda þá til höfuös öðrum, og þaðan er sú þýðíng

lögð í sendíngar, aö það séu uppvakníngar , sem öðrum eru sendir til

ílls. þó áður sé talin nokkur tormerki á, aö fyrir koma úngum draug og

upprennandi eða fuilmögnuðum, hefir það þó ósjaldan tekizt, en optast

með nokkrum brellum, með því að ginna þá inn í leggi eða glös, reka svo

tappa fyrir framan og binda líknabelg yfir opiö og snara síöan leggnum

meö öllu í eða glasinu í afvikinn stað, fen eöa díki. Stundum hafa slíkir

leggir fundizt aptur, og fundarmaðurinn verið svo grunnhygginn , að taka

tappann úr, svo að sendíngin hefir orðiö laus aptur, og gjört þá enn margt

til meins. Stundum heíir þeim |>ó veriö fyrirkomiö, þar sem bæöi andríkir

menn og fjölkunnugir hafa átt hlut að xnáli, í hellum eðá gljúfrum. þannig

voru manni fyrir norðan , sem Haldór hét Haldórsson , sendir 4 upp-

vakníngar af öðium manni í hefndaskyni. Haldór leitaöi þá f þessum

vandrœðum sínum liðs til Siguröar Sigurössonar á Kollalæk í Borgaríirði,

er bæði var fjölkunnugur og skáld, og kvað hann niður draugana í hellinn

Víögeymi, sem er allnærri Surtshelli. 1

Ýms kvæöi eru talin óbrigöul vörn gegn-draugagángi og ásóknum illra

anda, og skal hér greina tvö dæmi til þess. Sagt er aö Lilja hafi krapt

til að stökkva burtu óhreinum öndum
,
og er þaö til marks um það , að

gömul kerlíng var einhvern tíma á bæ, sem kunni Lilju, og kvað hana í

hverju rökkri. En fólkið á bænum gjöröi gabb að þessu, og læröi ekkert

af kvæöinu. þegar kerlíng var dáin, gjörðist mjög reimt á bænum; var

þá stundum sagt með dimmri rödd: „Kveðið þið nú Lilju." En það gat

einginn, því einginn kunni, og lagöist bærinn svo í eyöi. Einu sinni var

kona ein heima hjá úngbarni á jólanótt, en hitt fólkiö fór til kirkju.

Sat hún viö Ijós uppi á þverpalli, og las húslestur. þá heyröi hún þrusk í

gaungunum, óg kom inn á baðstofugólíið naut mjög ógurlegt, fleigið ofan að

knjám og dró eptir sér húðina. Leitaði þaö viö aö komast upp á pallinn.

Konan lét þá guðspjalliö blasa á móti nautinu, og bandaði bókinni móti

því. Staðnæmdist það þá á gólfinu og hristi sig. En þarna hafðist nautið

við, hvað gott sem konan hafði yfir, þángað til hún fór loksins að raula

Barnaber. þá hvarf nautið. 2

Banakrínglan* (Eptir handriti sora Svb. GuÖinundssonar, nú í Móum á Kjal-

arnesi.) Einu sinni var bóndi í heygarði sínum aö áliönum degi, þegar dá-

lítið var farið að skyggja. Hann vavð var við, að eitthvað kom inn í garð-

inn, og varð undir eins felmtraður viö það, svo hann kastaöi frá sér hey-

króknum í fáti, og hljóp burtu. En af því hann mátti til að gefa fénaði

sínum, kom hann bráðum aptur, og fór að leita að heykróknum. Finnur

1. Eptir Dr. Maurers Isl. Volkss. 79. bls.

2. BúÖar þessar sögur, um Lilju og Barnaber. eru tekuar eptir hanclriti séra Skúla

Gísiasonar.



hann heykrókinn, og er þá á honum banakríngla úr manni. Skilur nú bóndi,

að þaö muni hafa veriö draugur, sem í garöinn kom; því hann vissi af

sögn fróöra manna, aö ekki þurfti nema eitt mannsbein til aö magna úr

drauga, og ef maöur gæti hitt á bein þettá meö stíngjárni, þá væri draugsi

unninn. Bónda þókti því haröla vænt um happskeyti sína, sem honum
varö öldúngis ósjálfrátt. Tók síöan heykrókinn meö banakrínglunni á, og

sá fyrir hvorutveggju.

HryggjarliÖur á hnifsoddi. (Eptir handriti séra Skúla Gíslasonar á Stóranúpi.)

Ekkja nokkur bjó búi sínu nyröra. Var hún vel efnuö og rösk til als, og

urðu því ýmsir til aö biöja hennar, og þar á meðal galdrasnápur þar í

nágrenninu, og neitaöi hún honum. Ekkjan var skygn, og átti t>ví hægra

meö aö gæta sin. Skömmu seinna var hún aö skamta í búri að kvöldi

dags, og skar blóðmör meö hnífi. Sá hún þá, hvar vofa færðist innareptir

gaungunum, og kom inn í búrdyrnar. Konan stóð með hnííinn í hendinni

og horfði stöðugt og ólirædd á vofuna. Vofan hikaði við og leitaði lags að

komast á hliö við konuna, eða aptanað henni, því aldrei kemur óhreint

framanaö óhrædduin manni. Ekkjan sá, aö vofan var alsvört, en hafði

hvítan díl. Lagði hún hnífnum á þenna blett; varö feá brestur mikill, svo

konunni varð hnífurinn laus. Var líkast því sem honum væri kipt af henni.

Sá hún þá ekkert framar, og ekki fann hún hníf sinn. Morguninn eptir

fannst hnífurinn úti á hlaði. Stóð hann þar gegnum mannshryggjarlið, og

hafði þó öllum hurðum verið læst um kvöldiö.

Einu sinni var maður á ferö á ísum um kvöldtíma. En þegar hann

kom aö hrönn nokkurri, mætti honum strákur í úlpu yfir sér. Var þetta

draugur, sem var sendur öörum, en mætti hinum þar af tilviljun. Maöurinn

réðst undir drauginn. Rann hann til á ísnum, því hann átti sér einkis von,

og rakst á jakabrún meö hrygginn. Varð þá brestur hár og féll maöurinn

á fram, er draugurinn skrapp úr fángi honum, en mannsbein féll niður á

isinn.

Oaldramennirnír í Vestmannaeyum. (Eptir sögn skólapilta aö austau,

1845.) þegar svartidauöi geisaöi yfir Ísland, tóku átján galdramenn sig

saman, og gjörðu félag meö sér. þeir fóru út í Vestmannaeyar, og ætluðu

Þar að verja sig dauðanum, meðan þess yrði auðið. þegar þeir af fróðleik

sínum sáu, að sóttinni var fariö að létta af landinu, vildu þeir vita, hvort

nokkur maður mundi lifa. þeir tóku sig saman um aö senda einn af sér á

land. Völdu þeir þann til fararinnar, sem hvorki var mestur né minnstur í

iþrótt þeirra. Hann fluttu þeir á land, og sögöu, að ef hann yröi ei kom-
ÍMi aptur fyrir jól mundu þeir senda honum sendíngu, sem dræpi hann.

Þetta var snemma á jólaföstu. Maöurinn fór, gekk leingi og kom víða.

En hvergi sá hann neinn lifandi mann; bæirnir stóðu opnir, og önduð lík

lágu í þeim á víö og dreif. Loksins kom hann að einum bæ lokuöum.

I. 21
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Hann furðaöi sig á því, og nú vaknaði hjá honum von um, að hann mundi

finna einhvern mann. Hann baröi að dyrum, og þar kom út úngleg stúlka,

og fríö. Hann heilsaði henni, en hún hljóp um háls honum, og grét af

gleði yfir því, aö sjá mann; því hún éagðist hafa hugsað, að einginn liföi

eþtir, nema hún ein. Hún baö hann að vera hjá sér, og játaði hann því.

Fóru þau nú inn í bæinn, og töluðu margt saman. Hún spurði hann,

hvaöan hann kæmi, og hvaö hann væri að fara. Hann sagði henni það,

og það meö, aö hann yrði aö vera kominn aptur fyrir jólin. Hún baö hann

samt aö vera hjá sér sem leingst. Aumkaðist hann svo yfir hana, aö hann

hét henni því. Sagði hún honum, að þar væri einginn maður á lífi; því

hún sagðist hafa fariö vikuleið frá sér á alla vegu, og eingan mann fundið.

Nú leið fram undir jólin, og vildi þá eyamaðurinn fara. Stúlkan bað

hann að vera, og sagði, aö félagar hans mundi ekki vera svo harðbrjósta

að láta hann gjalda þess, þó hann dveldi hjá sér, einstæöíngnum. Lét

hann svo leiðast til, og var nú kominn aðfángadagur jóla. þá ætlar hann

að fara, hvað sem hún segir. Hún sér þá, að nú duga ekki bænir leingur,

og segir: „Heldurðu, að þú komizt út í eyar í kvöld? Eða þykir þér ekki

eins gott, að deyja hérna hjá mér, eins og að deya einhverstaðar á leiðinni?"

Maðurinn sá, að tíminn var orðinn of naumur, og ásetti sér því, að vera

nú kyr, og bíða þar dauðans, sem hann var. Leið svo af nóttin, og var

hann daufur mjög, en stúlkan var hin kátasta, og spurði, hvort hann sæi,

hvað eyabúum þá liði. Hann sagði, aö þeir væru nú búnir að konia sendíng-

unni í land, og mundi hún koma þar í dag. Stúlkan settist nú hjá honum

á rúmið sitt, en hann lagöist upp í fyrir ofan hana. Hann sagði, að nú

væri sig farið að syfja, og væri það aðsókn. Síöan sofnaöi hann. Stúlkan

sat á rúmstokknum, og var alt af að smá-vekja hann, og láta hann segja

sér, hvar sendíngin væri. En því nær sem hún færðist, því fastara svaf

hann, og seinast, þegar hann sagði, að sendíngin væri komin í landareign-

ina, sofnaöi hann svo, aö stúlkan gat ekki vakið hann aptur, enda leið þá

ekki á laungu, áður hún sá gufu mórauða koma inn í bæinn. Gufan leið

hægt og hægt inn að henni, og varð þar að mannsmynd. Stúlkan spyr,

hvert hún ætli að fara. Sendíngin segir henni alt sitt erindi, og biöur

hana fara af rúminu; „því eg kemst ekki upp fyrir þig,
u segir hún. Stúlkan

segir, að þá verði hún nokkuð til að vinna. Sendíngin spurði, hvað það

væri. Stúlkan segir, það sé það, aö lofa sér að sjá, hvað hún geti orðið

stór. Sendíngin játar því, og verður nú svo stór, að hún fyllir upp allan

bæinn. þá segir stúlkan: „Nú vil eg sjá, hvað lítil þú getur orðið."

Sendíngin segist geta orðið að flugu, og í því bregzt hún í flugulíki, og

ætlar nú að komast undir hendina á stúlkunni upp í rúmið til mannsins.

En þá lendir hún í sauðarlegg, sem stúlkan hélt á, og fór inn í hann, en

stúlkan setti tappa í gatið. Lét hún síðan legginn með sendíngunni í vasa

sinn, og vekur nú manninn. Vaknar hann þá fljótt, og undrast mjög yfir
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því, að hann skuli enn lifa. Stúlkan spyr hann, hvar sendíngin sé. Hann

segist ekki vita hvaö af henni hafi oröiö. Segir þá stúlkan, að það haíi sig

leingi grunaö, aö ekki mundu þeir vera xniklir galdramenn í eyunum. Varö

nú maöurinn mjög glaöur, og nutu þau bæöi hátíðarinnar meö mikilli

ánægju. i ^ ^ " '

En þegar leiö aö nýárinu, fór maðurinn aö verða fálátur. Stúlkan

spurði hvað að honum geingi. Hann segir, að nú séu þeir i eyunum aö

búa til aöra sendíngu, „og magna þeir hana allir. Hún á að koma hér á

gamlársdag, og þá mun ei gott, að forða mér. u Stúlkan sagðist ekki geta.

kviðiö t>ví að öllu óreyndu, „og skaltu ekki vera hræddur við sendíngar

eyamanna.u Var hún nú hin kátasta, og þókti honum l>á skömm að , að

bera sig mjög illa. A gamlársdag segir hann, að nú sé sendíngin komin

á land, „og miðar henni fljótt; t>ví hún er ákaflega mögnuð. u Stúlkan

segir, að hann skuli nú gánga út með sér. Hann gjörir það. Gánga t>au,

þángað til þau koma að skógarrunn einum. þar nemur hún staðar, og

kippir upp nokkrum hríslum. Verður þá fyrir þeim hella. Stúlkan lyptir

upp hellunni, og er þar jarðhús undir. þau gánga nú ofan í jarðhúsið, óg

er þar dimt og ógurlegt. þar er ein ljóstýra dauf, og logar hún á manns-

ístru í hauskúpu. þar liggur karl einn, heldur ógurlegur, í rúmfleti við

ljósið. Augun í honum voru eins og blóð, og allur var hann ófrýnilégúr,

svo eyamanninum þókti nóg um. Karlinn segir : „það ber eitthvað nýrra

við, að þú ert á feröinni, fóstra. það er lángt síðan eg hefi séð þig, og

hvað á eg nú að gjöra fyrir þig?u Stúlkan segir honum þá alt um ferðir

sínar, og um manninn, og fyrri sendínguna. Karlinn biður liana, að löfa

sér aö sjá legginn. Hún gjörir það, og verður þá karlinn allur annar, þegar

hann tók viö leggnum. Velti hann honum á allar lundir fyrir sér, og

strauk hann allan utan. þá segir stúlkan : „Hjálpaðu mér nú íijótt, fóstri

;

því nú er manninn fariö aö syija, og þaö er merki þess, aö sendíngin er

senn komin." Karlinn tekur nú tappann úr leggnum, og kemur þá flugan

út úr honum. Karlinn strauk fluguna, og klappaöi henni, og segir : „Farðu

nú, og taktu á móti öllum sendíngum úr eyunum, og gleyptu þær! u l->á

varö brestur mikill, og i'ór flugan út, og varð þá svo stór, að annar skoltur

hennar tók viö himin, en annar við jörðu. Tók hún svo á móti öllum

sendíngum úr eyunum, og var nú manninum borgið.

þau fóru nú heim aptur úr jarðhúsinu, stúlkan og Vestmanneyíngur-

inn, og settust að á bæ hennar. Áttust þau síðan, og jukust, og margföld-

uðust, og uppfyltu jörðina. Og nú kann eg ekki þessa sögu lengr. 1

Sagan af Jóni sterka.* (Eyfirzk Msögn.) Maður hét Jón. Hann bjó

austur á Eyrarbakka með móður sinni; hann var flestuin mönnum sterkari.

1. Sbr. Dr. Maurcrs lúi Volkss. 96.-99. bls.

2. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 99.—100. bls.
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Á. hverju vori kom þar kaupmaður og seldi vöru sína á sumrum, og fór

burt á haustin. það var einhverju sinni, þá kaupmaður var kominn og

veriö var að flytja af skipi, aö Jón var þar staddur; voru þá méltunnur

fluttar. Tók þá kaupmaöur 2 méltunnurnar, og batt saman og bauö Jóni,

að hann skyldi gefa honum tunnurnar, ef hann bæri þær báðar heim til

sín. Jón kastaöi þá tunnunum á herðar sér og bar þær léttilega heim til

sfn. Kaupmaöur sá, að við þetta varð nú að sitja, en þó féll honum þetta

illa aö tapa tunnunum. Litlu síöar hitti kaupmaöur Jón og mælti til hans:

„Að sumri mun eg reyna betur afl þitt, og mun eg þá koma meö pilt,

sem þú skalt glíma við.
u Jón kvaöst ei hiröa, þótt hann glímdi viö mennskan

mann, en við tröll og blámeim kvaöst hann ei skyldur að reyna afl. Skyldu

þeir að því; fór kaupmaöur þá burt. Kom hann eptir venju næsta vor;

finnur hann þá Jón og sagði, að nú skyldi hann glíma viö dreing, er hann

heföi. Jón kvaöst vera þess ófús, „því illa segir mér hugur um hann,a

en bjó sig þó út á þann hátt, aö hann lét þóíablað á bak sér og annað

á brjóst og sívaföi handleggi sína með snæri, svo hann yrði ekki klipinn.

Síðan fór hann í víðan kufl utan yfir sig; fór svo þángað, er kaupmaður

hafði valið glímuvöllinn, og hafði reist upp hellu mikla með hvassri egg á.

Nú sér Jón, hvar 4 menn leiða blámann upp á land og var mjög ógur-

legur; var hann digur sem naut, en blár, sem hel. Er þeir koma nú nálægt

Jóni, sleppa þeir blámanninum. Veöur hann t>á mjög tröllslega aö Jóni;

takast þeir þá á heldur sterklega; finnur Jón, að hann hefir ei afl á við

blámanninn; gjörir hann því fyrst ekki annað, en verja sig, þar til blámað-

urinn mæðist, og gapir ofaní lúngu og froðufellir; lætur Jón hann þá

hrekja sig aö hellunni, en þá er hann er kominn að henni, stekkur hann

yfir hana, og keyrir blámanninn á helluna svo fast, að sundur gekk bríngan,

svo hann lét þar líf sitt. Reiddist kaupmaðurinn þá mjög
;
því mikið hafði

hann fyrir blámanninum haft. Sagði síðan við Jón: „Nú skaltu útvega

mér þá mestu vísinda bók, sem fáanleg er í öllum heimi, eöa eg mun
ráða þér bana. u Jón kvaðst ei óttast heitíngar hans. Skilja þeir þá, og

sigldi kaupmaður burt um haustið. Um veturinn bað Jón móður sína að

fá sér skó og nesti. Hún spuröi, hvert hann vildi fara. Hann kvaðst ei

það gjörla vita. Bjóst nú Jón að heiman, og kvað hún skyldi ei undrast

um sig, þótt hann kæmi ei heim um veturinn; „en ef eg kem eigi heim í

vor,
u

segir hann, „mun eg dauður verða.
u Síöan kveður hann hana, og

geingur til fjalla og á öræfi; geingur hann nú leingi, þar til um kvöld,

aö hann kemur aö bæ, ber aö dyrum, og kemur þar út stúlka. Hann

heilsar henni. Hún tekur því vel. Hann spyr hana, hvort þar sé marg-

ment. Hún sagði, að þar væri ei nema foreldrar sínir; baðst hann þar

gistíngar og fékk það. Hún leiðir hann þá í skála. þar var eitt rúm, sem

hún vísar honum á, sækir hún honum mat, og segir, hann skuli þar sofa.

Síðan geingur hún í burt. þá hann hafði borðað, fer hann að hátta; kom
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H stúlkan til hans og háttaði hjá honum. þegar þau voru lögzt út af,

sPyr hún, hvað erindi hans sé. Hann segist vera að útvega þá mestu

vísindabók, sem til sé í heimi. „Vel mun faöir minn hafa vitað fyrir

œtlun þína, og muntu hér kominn vera fyrir hans tilstilli," segir hún,

»og mun hann eitthvað úr þessu ráða fyrir þig.
lt

Sváfu þau þar um nóttina.

Var Jón þar svo um veturinn að boði stúlkunnar, en ekki sá hann karl

né kerlíngu eða nokkuð annað lifandi kvikindi. Var stúlka þessi þar hjá

honum um veturinn. Eitt kvöld um veturinn seint spuröi stúlkan Jón,

hverju hann mundi svara, ef faðir sinn kæmi á gluggann og spyröi, hvort

hann vildi róa á sjó með sér. Jón kvaðst mundi segja, að hann vildi það.

?,Þá máttu duga, ef honum líkar við þig,
u sagði hún. Snemma um morg-

uninn heyrir Jón, að sagt er á glugganura: „viltu róa, Jón?" Hann sagði:

^Já, 11 og stóð upp og gekk út. þá sá Jón karl gamlan standa á hlaðinu

með færi í hendi; heilsar Jón honum þá, og þakkar honum fyrir vetur-

vistina, en karlinn tekur því heldur fálega og geingur síðan á stað, en

Jón á eptir. Gánga þeir nú leingi, þar til þeir koma að vatni miklu. ]?ar

var skip í nausti; hrundu þeir skipinu út á vatnið, og reru síðan lángt

frá landi. þá mælti karlinn: „Ei skulum við nú leingra fara, og skaltu

hafa úti árar í dag og halda viö skipið, en eg mun keipa færi mínu.u

Hann gjörir nú svo, en karlinn keipar færinu fram eptir deginum. Síðla

um daginn sér Jón, að karlinn fær eitthvað á aungulinn og dregur hann

taö upp undir boröið; er það þá flyöra afarstór. Karlinn segir, hún muni

vera of þúng í skipiö, „og verðum við að hafa hana á eptir.
u Spyr karlinn

Jón, hvort hann vilji heldur róa í land, eða halda í flyöruna. Jón kvaðst

róa vilja; tók Jón þá til ára; kom þá á stormur mikill, en gekk þó sem í

logni væri skipið. En er þeir komu í land, sagði karlinn: „Mikill maður

ertu, Jón.u Settu þeir upp skipiö og bundu flyðruna við stein í landstein-

unum, „og mun eg hirða aflann,
u segir karlinn. Nú fara þeir heim; fer

Jón inn til stúlku sinnar, en karlinn er eptir á hlaðinu. Morguninn eptir

er sagt á glugganum: ,.Viltu róa Jón?u Hann játti því, fer svo út, og er

t>ar þá karlinn meö færi sitt, fara þeir svo til vatnsins, og sér Jón þá ei

flyðruna; róa þeir nú enn leingra, en hinn fyrra dag. En um kvöldið

dregur karlinn hákarl mikinn upp undir borðiö; fara þeir nú aö halda í

land, og reri Jón; en karlinn hélt í hákarlinn; brast nú á enn meiri stormur,

en hinn fyrra dag, og gekk þó skipið, sem í logni, þar til að landi kom.

Karlinn sagði þá: „Mikill maður ertu Jón; 11 bundu þeir nú hákarlinn og

geingu nú heim. Karl kvaðst mundi hirða aflann. Nú finnur Jón stúlku

sína. Hún segir nú Jóni, að næsti dagur sé seinasti vertíðardagur föður

síns, „og þarftu nú, Jón, aö taka á karlmennskunni. u Næsta morgun er

sagt á glugganum: „Viltu róa, Jón?u Hann játaði því; fara þeir nú eptir

venju að vatninu; var þá hákarlinn burt; róa þeir nú hvaðan af leingst.

Leið dagur að kvöldi, þá dregur karl hval mikinn; fara svo eptir venju að
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halda til lands, að karlinn hefir hvalinn á eptir, en Jón rær; brast þá á

svo mikiö veöur, að aldrei haföi þvílíkt komið, gekk þó skipið, sem í logni.

En er þeir komu aö landi, segir karl: „Mikill maöur ertu, Jón;u bundu

þeir hvalinn við stein, og geingu síðan heim. Karl kvaðst mundu hirða

aflann. þakkar nú karl honum fylgdina. Litlu síöar sagöi stúlkan við

Jón, að nú mundi hann vilja á burtu, „og mun faðir minn fylgja þér á

veg.u Jón býr sig nú til ferða; og kveður stúlkuna, en er hann kemur

út, er karlinn ferðbúinn. „Nú ætlar þú burtu Jón minn,a segir karl, „og

mun eg fylgja þér á réttan veg." Halda þeir nú á staö, þar til þeir komu

á réttan veg. þá segir karlinn: „Nú mun eg ekki leingra fara.
u Settust

þeir þá niður. þá mælti karlinn : „Lítið hefir þér nú orðiö á geingt erindi

þitt; var það af mínum völdum, að þú komst híngað. Nú geingur dóttir

mín með barni, er þú átt, og er það dreingur. Eg á nú eptir að lifa 12

ár, en kerlíng mín verður dauð á undan mér, og að þeim tfma liðnum

skaltu híngað koma og eiga dóttur mína og það sem fémætt er í kotinu.

Jarðaðu mig hjá kerlíngu minni, áður en þú ferð burt.
u Síðan tók hann upp

hjá sér bók og fékk Jóni, og kvaðst mundi gefa honum hana, „en varastu

það,
u

segir karlinn, „að lesa aldrei meira í henni, en hálfa klukkustund í

einu. Ekki hefi eg annað gjört í vetur né kerlíng mín, en að taka þessa

bók saman. í sumar, þegar kaupmaður er í búö, skaltu fleygja bókinni á

borðið, mun þá kaupmaður taka bókina og fara að lesa í hennú En ef

svo kann til að bera, að bókin losni, þá taktu hana og njóttu hennar vel."

Skildu þeir nú, og báðu hvor vel fyrir öðrum. Fer nú Jón heim; varð

móðir hans honum feigin mjög, því hún hugði hann fyrir laungu dauðan.

Kom nú kaupmaður um vorið. Einhverju sinni, þá kaupmaöur var einn í

búð, kom Jón með bókina og kastaði henni snúöugt á borðið. En kaup-

maður tók bókina og fór að lesa. En er hann hafði lesið tímakorn, fleygði

hann bókinni á borðið, og stökk síðan út og fram í sjó, og drap sig. Jón

tók bókina og fór heim til sín. þókti mönnum Jón vita meira, en aðrir

menn. þegar 12 ár voru liðin, fór hann að kotinu; voru þá huröir allar

rammlega læstar. Barði hann að dyrum, en einginn kom til dyranna;

braut hann þá sundur huröina og gekk inn. Sá hann þá stúlkuna, og var

hún grátandi; var þar dreingur hjá henni efnilegur mjög. Varð þar fagn-

aðarfundur mikill
;
sagði hún hann vera föður dreings þessa. Var karlinn

þá nýdauður. Jarðaöi hann karlinn hjá kerlíngunni. Síðan flutti hann þau

stúlkuna og dreinginn og alt það, sem fémætt var, og var það mikið, heim

til sín. Bjó hann þar mörg ár. þegar hann var hniginn á efri aldur,

flutti hann sig á bæ nokkurn nálægt Skálholti, og bjó þar alla æfi síðan,

og var haldinn einhver hinn mesti merkismaður, og var góögjarn og heilráður

og leituöu margir til hans, og reyndist vel. A þessum sama bæ dó hann,

og var grafinn í kórsgólfinu í Skálholtskirkju. Hafði hann beðið að láta

bókina undir hönd sér, og svo var gjört.
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Laungu þar eptir voru skólapiltar í Skálholti; 2 af þeim tóku saman

ráð sín að vekja Jón upp og skyldi annar vekja hann upp og grípa bókina

undan hendi hans, en hinn hríngja klukkunum, svo hann færi niöur aptur;

fór þetta nú fram. Sjá þeir nú koma upp mikinn mann gráhæröan me&

bókina undir hendi sér. þreif þá sá, sem upp skyldi vekja, til bókarinnar,

og náði ekki, nema miðparti hennar, þá var hinn of fljótur að taka í

klukkurnar, svo þeir höföu ekki meira af Jóni. það er af bókinni að

segja, að það var Gráskinna galdrabók,

Lýkur svo að segja frá Jóni sterka.

Sagan af Jóni Ásmundssyni. (Eptir handriti séra Jóns Kristjánssonar

á Yztafelli.) Einu sinni voru fátæk hjón. þau bjuggu í Borgarfirði; hét

bóndinn Ásmundur. þau áttu mörg börn og öll úng. Ekki er þess getið,

hvaö þau hétu, nema elzti dreingurinn hét Jón. Um þessar mundir voru

harðindi mikil. Ásmundur bóndi flosnaöi þá upp, og fóru börn hans á

Ýmsa bæi til vistar og uppeldis. fcá var prestur sá í Reykjavík, sem
Kristján hét; hann tók Jón Ásmundsson til fósturs og óx Jón þar upp.

Jón var snemma vænn að ásýnd, og sterkari en aðrir jafnaldrar hans, en

stiltur var hann vel og orðfár, og hinn mesti starfsmaður* Prestur hafði

ttiklar mætur á honum, og eins var liann vel látinn af öllum á heimilinu.

Eitt sumar var það, sem optar, að kaupskip kom til Reykjavíkur; var á

Því útlendur kaupmaður, og er ekki getið um nafn hans. Hann átti mikinn

kaupskap við menn, og þar á meðal viö Kristján prest. Einu siuni þegar

Prestur var staddur úti á skipi hjá kaupmanni komu þar niður ræður manna
aÖ tala um sterka menn. Kaupmaður, sem bæði var stór og sterkur, gekk

tá þar að, sem fjórar rúgtunnur voru í einum bagga og lypti þeim til

hnés, og kvaðst mundi gefa þeim manni 3 merkur gulls, sem sér væri

jafnsnjall í þessu , en einginn varð til þess að reyna þessa aflraun. þegar

Prestur kom heim til sín, kom hann að máli við fóstra sinn, Jón Ásmundsson

;

hann var þá 18 vetra, og sagði honum ummæli kaupmanns, og baö hann
freista, hvað hann orkaði. Jón lagöi fátt til, en kvaðst þó mundi reyna.

Daginn eptir fór prestur aptur út á skip og var Jón með houum. ]>á segir

prestur kaupmanni, að þar sé kominn sá maður, sem vilji vinna til ijárins.

Kaupmaður vísaði Jóni þángað, sem kornbagginn var, og snaraði Jón honum
á herðar sér og bar hann fram og aptur um þiljurnar og lagöi hann síðan

4 sama stað. Við þetta skipti kaupmaður mjög litum, en vó þó gullið og
greiddi það. Bjuggust þeir prestur og Jón þá til heimferðar og þegar
teir kvöddu kaupmann bað hann Jón finna sig áður en hann sigldi frá

landi og hét Jón því. Fóru þeir nú heim og var prestur kátur yfir ferð

t^irra, en Jón lét sem ekkert væri. það var einn dag áður en kaupmaöur
v^r sigldur, að prestur kom að máli við Jón um að hann hitti kaupmann,
eins og hann hefði lofað. Fór Jón þá til fundar viö kaupmann og var prestur
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meÖ honum. Kaupmaður tók þeim sæmilega og beiddi Jón að koma meö

sér í lyptíngu. Prestur ætlar þá aö fylgjast. meö, en kaupmaöur segir,

aö hann eigi ekkert erindi viÖ sig. Prestur kvaðst eingu mundi spilla í

málum þeirra, og varð svo, að hann gekk til lyptíngar meö þeim. þá

segir kaupmaöur viö þá, aö þeir væru ekki skildir enn; kvaðst hann aö

komandi sumri mundi hafa meö sér dreing einn, sem Jón ætti að glíma

við, og fá 10 merkur gulls, ef hann bæri af honum. Síðan kvöddust þeir

og sigldi kaupmaður litlu seinna. Nú líða tímar og bar ekkert til tíðinda.

Veturinn eptir spyr prestur Jón einu sinni, hvort hann myndi til þess,

sem kaupmaöur sagði við hann að skilnaöi; Jón kvaðst lítið hugsa um það.

Segir prestur honum þá, að þeir muni verða að leita einhverra ráöa, því

dreingur sá, sem kaupmaður ætli að láta glíma viö hann sé einginn mennsk-

ur maður, heldur einhver hinn vesti blámaður, en kvaðst þó mundi sjá

til með honum; þyrftu þeir aö vera viöbúnir 3 vikur af sumri, því þá

mundi kaupmaður sigla til hafnar. Ekki gaf Jón sig neitt að þessu. • þegar

réttar 3 vikur voru af sumri, var það einn dag, að skip kom af hafi og

sigldi upp til Reykjavíkur. Fór prestur þá til fundar við Jón og sagöi

honum, hvað nú mundi í efni og klæddi hann í svarta úlpu, og spenti

belti um hann miöjan; fékk honum síðan lítiö, en biturt lagvopn og bað

hann leyna í úlpuerminni. Sagði hann aö ekki þyrfti hann að hugsa til

að standast fang blámannsins, og mundi hann í fyrstu svipan hefja hann

yfir höfuð sér , en þá kvaðst prestur vilja hlutast svo til að Jón kæmi stand-

andi niður, en þá skyldi hann skora á blámanninn, aö hann færi úr loð-

kápu þeirri, sem hann mundi veröa í, og skyldi hann á meðan hagræöa

lagvopninu í hönd sér, svo þaö væri til taks, þegar blámaðurinn hlypi á

hann í annað sinn. það var jafnsnemma, að skipið lagðist við akkeri og

báti var róið í land og risavöxnum blámanni hleypt á land; hann var á

loðkápu. En þeir prestur og Jón voru í flæðarmáli. Blámaðurinn hljóp

þegar að Jóni, þreif til hans og sveiflaði honum í háa lopt, en Jón kom

standandi niöur. fcá segir Jón að blámaðurinn skuli fara úr loökápu þeirri,

sem hann sé í, og skuli þeir svo aptur reyna glímu. Blámaöurinn gerir

svo, en á meðan hagræddi Jón fyrir sig lagvopninu og þegar blámaðurinn

æddi að honum í annað sinn, hljóp hann undir hann, og rak það í hann;

áttu þeir síðan nokkrar sviptíngar og hefði blámaÖurinn orðið honum um
of harðhentur, ef úlpan heföi ekki hlíft honum. Loksins gekk Jón frá

blámanninum dauðum. Fóru þeir þá prestur og Jón að hitta kaupmann

þar sem hann var á skipi sínu, og heilsuðu þeir honum. Sagði prestur

að Jón hefði til fjárins unnið, þar sem blámaðurinn var að velli

lagður. Kaupmaður var hinn reiöasti, og kvað þá hafa haft brögð í

frammi og ekki karlmennsku. Prestur sagði að þar hefði komið krókur

móti bragði, því sá, heföi ekki verið mennskur maður, sem kaupmaður

sendi til glímunnar; lauk svq að kaupmaður greiddi gullið og mælti
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um leið, aö Jón skyldi finna sig, áður en hann sigldi frá landi um sumarið.

Nú leiö og beið, þángab til kaupmaður ætlaði að sigla; minnir þá prestur

Jón á það, sem kaupmaður mæltist til að þeir fyndust, og kvaðst mundi

fylgja honum til fundar við hann. Fóru þeir útá skip og heilsuðu kaup-

manni; hann tók kveðju þeirra, og bað Jón gánga með sér afsíðis. Jón

gerði svo, og fylgdist prestur með. Kaupmaður sagði hann eingu skipta

samræðu þeirra Jóns, en prestur kvaðst ekki mundi spilla málum þeirra

en nærri vildi hann standa sínum manni. þá segir kaupmaður að hann

næsta sumar muni hafa með sér hvolp lítinn og skyldi Jón reyna við hann,

og skyldi hann fá 15 merkur gulls, ef hann sigraðist á honum. Skildu

þeir síðan. Leið nú þetta sumar og lángt fram á vetur og mintist Jón

ekki á þessa atburði. — Einu sinni spyr prestur hann, hvort hann hugsi

nokkuð til orða kaupmanns. Jón kvað það ekki vera; þá segir prestur

honum að ekki muni betri koma kaupmanns á næsta sumri, en fyr; muni

hann nú sigla að landi, þegar hálfur mánuður sé af sumri, en hvolpur sá,

sem hann ætli honum að reyna sig við, sé dýrhundur mikill og grimmur,

og muni þeir þurfa einhverra bragða að leita. Jón bað prest sjá fyrir

t»ví. þegar hálfur mánuður var af sumri sást skip koma af hafi. Kallar

þá prestur Jón fyrir sig og sýnir honum svörtu úlpuna sömu, sem hann

klæddi hann í fyrra sumarið. Hafði prestur nú riðið hana alla utan með

kaðalreipum og klæðir hann nú Jón í hana. Síðan fær hann honum járn

nokkurt, atgeirs myndað, og voru á aknúar fyrir ofan fjaðraroddinn, og

lét síðan á þaö kjötstykki og sagði Jóni að hafa í hendi sér og leita svo

lags að hundurinn glepsaði kjötið, en þá skyldi hann þrýsta járninu í gin

honum. Sfðan geingu þeir til sjávar, og var það jafnsnemma aö skipverjar

köstuðu akkeri og hundinum var hleypt á land. Hundurinn var stór og grimm-

ilegur mjög; fór Jón þá í móti honum, en hann æddi aö Jóni með mestu grimd

og ætlaði að rífa hann í hel, en stakkurinn hlífði honum svo hann sakaði ekki.

Færðist Jón þá, sem hann gat, undan árásum seppa, og bar fyrir sig

kjötstykkið, og fór svo, að rakkinn gein yfir þaö, en Jón fylgdi þá fast

eptir lagvopninu og þrýsti í kok hundinum, og linaði ekki á, hvernig sem

rakkinn ólmaðist, en hundurinn gat- ekki unnið honum mein vegna stakks-

ins, uns seppi var dauður. Síöan fóru þeir að hitta kaupmann og kvöddu

hann; hann tók dræmt kveðju þeirra og var svartur mjög og bólginn, en

leyndi reiði sinni eins og hann gat. Prestur kvað Jón hafa unnið til fjár

fcess, sem honum var heitið hið fyrra sumar, en kaupmaður sagði það hæpið,

bar sem hann fremur beitti brögðum, en hreysti. Prestur kvað kaupmann
vera verri af, að senda þvílíkt óarga dýr á hendur honum. Greiddi þá
kaupmaður gullið , en sagði um leið , að hann skyldi koma og hitta sig

áður en hann sigldi það sumar. Líður nú þángað til kaupmaður vill sigla;

sagði prestur þá við Jón, að hann yrði að muna orð kaupmanns og kvaðst

vilja fylgja honum til fundar við hann. Fóru þeir þá og hittu kaupmann.
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Hann bað Jón gánga þegar með sér til lyptíngar; vill prestur þá fylgja

þeim eptir, en kaupmaður kvaö það ekki skyldi; ætti hann þángað ekkert

erindi. Prestur sagði að Jón væri sinn maður og mundi hann hvergi fara,

nema hann væri með. Lét þá kaupmaður svo vera og geingu þeir allir

þrír í lyptíngu. þegar þángað var komið tók kaupmaður bók af hyllu

einni, opnaði hana, tekur þar úr eitt laust blað og bregður fyrir augu Jóni,

eins og hann vildi að prestur sæi ekki, þó varð presti fljótlega litið á,

án Þess kaupmaður gætti að. Lét kaupmaður síöan blaðið þar, sem það

áður var; og sugði, að þessa bók, sem þetta blað væri úr, skyldi Jón færa

sér næsta sumar, ella bera bleyðiorð; en ef hann kæmi með hana, mundi

hann vega honum 30 merkur gulls. Kvöddust þeir síðan og fóru þeir

prestur og Jón heim til sín, en kaupmaður sigldi þegar til hafs, þegar

vika var eptir af sumri hittir Kristján prestur Jón að máli og spyr hann,

hvernig hann hyggi til um erindi það, sem kaupmaður ætlaði honum. Jón

kvaðst ekkert hugsa um það. Prestur spyr hann, hvort hann viti, hvaða

blöð það hafi verið, sem kaupmaður sýndi honum, en hann neitaöi því.

Prestur sagði að það væri ekki furða, þó hann ekki heföi þekt það, því

það væri úr handbók kölska, og ætlaði kaupmaður honum þá forsendíng, að

ná henni, en það væri einginn hægðarleikur. Segist séra Kristján eiga

einn bróður , sem sé prestur í undirheimum
,
og muni hann einn geta

hjálpað Jóni í þessu efni, og náð handbók kölska, að öðrum kosti muni

þess ekki unt. Sagði hann að Jón skyldi nú þegar búast til ferðar í undir-

heima á fund bróður síns og þyrfti hann að vera kominn þángað fyrsta

vetrardag, og vera þar um veturinn. Nú býzt Jón til ferðar, og þegar

hann er albúinn, fær prestur honum bréf til bróöur síns og hnoða, sem

leið muni vísa; óskar hann honum síðan velfarnaðar, og leggur ríkt á við

hann að líta ekki aptur alla leiðina, og ekki mgetti hann tala orð í undir-

heimum allan veturinn, og sagði Jón að sér mundi verða það hægt. Síðan

leggur Jón á stað, varpar frá sér hnoðanu, en heldur í þráðarendann

;

valt það jafnan á undan, þángað til hann kom að fjalli einu noröur frá

Reykjavík og í fjallinu var eins og hellismunni; þar rann hnoöað inn og

gekk hann á eptir; voru þar myrk gaung og óslétt; fór þá svo að Jón

hikaði sér við að halda áfram, en hnoðað togaði því fastar og herti hann

þá upp hugann. Fór hann þannig lánga leið, þángað til birti; sá hann

þá fyrir sér slétta völlu og yndislega og valt hnoðað leingi eptir þeim,

þángað til kom að stóru og veglega bygðu þorpi. þar staðnæmdist hnoðað

úti fyrir dyrum, og tók Jón það upp. Hann drap á dyr, og kom þá út

stúlka. Hún var velkædd, en þó skartlaus, kurteis í látbragði og hin

fegursta, sem Jón hafði séð. Jón hneigði sig fyrir henni, og rétti henni

bréfið, og tók hún við því þegjandi. Líka tók hún við hnoðanu og fór

inn með hvorttveggja. Að stundu liðinni kom sama stúlkan út aptur og

fylgdi henni önnur, sem var ýngri, og virti Jón fyrir sér og hvarf síðan
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inn. Hin tók í hönd Jóni og leiddi hann inn fyrir dyr og um gaung

nokkur inn í herbergi eitt; var þar inni borð lftið og bekkur og stóll og

eitt rúm; gekk hún síðan á burt, en litlu seinna bar hún mat á borð.

Ekki þarf að orðleingja söguna. Jón var þarna leingi og hélt hann að

mjög væri farið að líða á vetur, en aldrei sá hann neinn mann, nema þá

sömu stúlku, sem kom til hans á hverjum degi; bar mat á borð fyrir hann

og bjó um rúmið. Aldrei töluðu þau orð, og aldrei heyrði hann manna

mál. þá var það einn morgun snemma að maður geingur inn til hans,

fríður sýnum, vænn og velvaxinn. Hann var á svörtum klæðum og síð-

klæddur, og býöur hann Jóni góðan dag og var blíður í rómi. Jón þagði.

Prestur spyr, hvort hann viti hvaö framorðiö sé tímans, en Jón þagöi.

þetta var presturinn í undirheimum , bróðir séra Kristjáns. þá segir

prestur: „Vel geröir þú Jón, að vera svona stöðugur í þagmælskunni, því

með því móti heíir nú erindi þitt heppnast vel
,

og verður þér þannig

launuð stillíng þín, en nú er sumardagur hinn fyrsti og máttu því tala;
u

varð Jón þá glaöur við. Segir prestur honum að nú skuli hann fara af

stað heimleiðis í dag og megi hann ekki vera leingur, því kaupmaður

muni í þetta gkipti koma, þegar vika sé af sumri. Síðan fær prestur

honum bók og biður hann að gæta hennar vandlega og færa bróður sínum

hana, en ekki muni líða á laungu að eigandinn sakni hennar og vitji um
hana, þegar hún sé komin í kaupmanns hendur. Segir hann að bróðir

sinn skuli þessvegna kaupa allan farminn af kaupmanni og flytja á land,

áður en hann fái honum bókina. Prestur biður hann bera bróður sínum

kveðju sína, og kveður svo Jón, en segir að dóttir sín muni fylgja honum á

leið og visa honum veg. Kom þá stúlkan til fylgdar við hann; var það

sú sama, sem þjónaði honum til borðs og sængur um veturinn. Fóru þau

af stað og leiddust, og gekk það leingi, en ekki er þess getið, hvað þau

töluðust við þángað til að hún nam staðar og kvaðst ekki mundi fara

loingra; væri nú líka auðrataður vegurinn, sem eptir væri. Hún segir

honum að þar hljóti þau að skilja, þó þúngt falli, því þau geti ekki saman
verið né feingið aö njótast, því hann geti ekki í undirheimum verið, og

hún ekki á jörðunni. „En, u segir hún, „eg leyni þig því ekki, að eg er

ekki einsömul, og mun eg senda barniö til þín, ef þaö verður dreingur,

Þegar hann er 6 vetra, en verði það meybarn, þá þegar það er 12 ára,

og ríður það á miklu að þú þá takir barninu vel.
u Að því búnu réttir hún

honum hnoðað, en segir að hann muni ekki þurfa leiðsögn þess, heldur

fara eptir Því, sem hún vísaði honum til. Síðan kvöddust þau með miklum
harmi, því mjög þúngur varð þeim skilnaðurinn. Fór hann nú eins og
hún vísaði honum og varð leiöin hvergi torsókt né ískyggileg, og eigi vissi

hann, með hverjum hætti hann fór heima í milli. Hann kom til Reykja-
víkur viö enda hinnar fyrstu viku sumars og fagnar prestur honum vel og
fcókti erindin hafa vel heppnast, þegar Jón bar honum kveðju bróðurhans,
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og fékk honum bókina. Lagöi kaupmaður þá skömmu eptir inn á höfnina,

og fór prestur þegar til funda við hann; varð lítið um kveðjur þeirra í

milli; sagði prestur kaupmanni að harðindi væru og skorfcur á björg, og

bað hann því að selja sér allan farminn, og varð það að samníngum þeirra í

milli. Var nú þegar öll vara flutt af skipi á þriggja daga fresti. Að því

búnu fóru þeir prestur og Jón út á skip; spyr kaupmaður Jón þegar,

hvernig farið heföi um erindi hans. Jón kvað leyst mundi. Síöan fékk

prestur kaupmanni bókina Jóns vegna , og brá kaupmanni mjög í brún,

þegar hann sá að það var sú rétta. Bað prestur hann þá að greiða gull

það, sem hann hafði heitið Jóni og gerði kaupmaður það ; kvöddu þeir síðan

kaupmann og stigu í bát sinn, en varla voru þeir komnir á land, þegar

sjórinn ókyrðist mjög; varð þeim þá litið fram á sjóinn, þar sem skipið

var; var það þá horfið, og varð þess ekki vart síðan. Var nú auður mikill

saman kominn á prestsetrinu. Liðu þau missiri og var Jón hjá presti;

þókti hann jafnan hafa verið fálátur, en aldrei eins og eptir að hann kom

frá undirheimum. Kom þá prestur einhverju sinni að máli við hann um
hagi hans og kvað sig gruna að það mundi valda fæð hans, að honum

hefði litizt vel á dætur bróður síns í undirheimum , en Jón svaraði eingu.

Séra Kristján átti 3 dætur, en ekki eru nöfn þeirra til greind í þessari

sögu. Segir prestur aö hann muni gefa Jóni hverja dætra sinna, sem

hann helzt kjósi sér, ef ske mætti að honum yrði hughægra. Kom þar

loks málum, að Jón kaus sér fyrir konu ýngstu dóttur prests, og gipti

prestur honum hana. Fékk hann þeim hjónum jörð, einhverja hina beztu

þar í nágrenninu, til eignar og ábúðar, og fóru þau þángað til bús síns;

kom þeim vel saman og nóg höfðu þau fé, en þó var Jón mjög fálátur

og óglaður. Nú liðu mörg ár og áttu þau hjón mörg börn; þá var það

einu sinni að barið var að dyrum á bæJóns; var alt fólkið í baðstofunni;

sendir bóndi son sinn einn til dyranna, hann var þá 6 vetra. þegar

pilturinn kom inn aptur, sagði hann að úti væri dálítil stúlka, en undur

falleg, sem hafi heilsað sér blíðlega, og beðið sig að skila innar að hún

vildi finna hann föður sinn. Við þessi orð var eins og glaðnaði yfir Jóni

og stóð hann þegar upp og gekk út. Kysti þá litla stúlkan hann og

ávarpaði hann með föðurnafni, en hann tók við henni með mestu blíðu

og fögnuði. Hún sagðist vera honum send af prestsdótturinni í undir-

heimum, móður sinni, og bar hún honum ástarkveðju hans. Jón leiddi

hana þegar inn og fyrir konu sína og sagði henni, hver ætt hennar væri

og hver vandi sér væri á hendi viðvíkjandi henni, og baö hann konu sína

að vera henni eins og móðir eins og hinum börnum þeirra hjónanna.

Konan var henni og hin blíðasta. Hin litla stúlka hét Sigríður; hún var

12 vetra, þegar þetta var. þókti hún afbragð sökum fríöleika og alls

atgjörfis. þegar Sigríöur var búin að vera 3 ár hjá föður sínum í sóma

og yfirlæti, bað hún hann einu sinni leyfis að mega finna:móður sína, og
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lét hann það ljúflega eptir henni, og sagöi aö hún mættí vera hjá móður

sinni árlángt, ef hún vildi. Aö ári liönu kom Sigríður heim aptur til föður

síns og var henni vel fagnað, eins og fyr.

Bar hún honum þá kæra kveðju móður sinnar á deyanda degi, og

sagði að hún hefði verið látin, þegar hún fór úr undirheimum; þar með

fylgdi og sú orðsendíng, að Jón mundi að eins lifa hana um einn mánuð.

það sýndist svo, að þessi boðskapur fremur gleddi, en hrygði Jón, og ekki

sást honum hið minnsta bregða viö. Gerir nú Jón þegar fullkomna ráð-

stöfun eigna sinna, og arfleiddi hann í erfðaskrá sinni Sigríði dóttur sína

aö jörðhmi, sem hann bjó á, og fanst l>aÖ á öllu að hann unni henni mest

allra barna sinna, enda var hún afbragð annara kvenna um alt. Konu
sinni og börnum fékk hann alt lausafé og var það mikill auður. Siðan

lézt Jón og varð mörgum harmdauði. Nokkrum missirum seinna giptist

Sigríður vænum manni og bjuggu þau á jörö hennar, og var það og beztur

bær f öllu þínginu. Jafhan var Sigríður álitin kvenna vænst og unnust

hjónin hugástum og liföu saman vel og leingi. þau áttu íjölda barna og

er frá þeirn mikil ætt á suðurlandi.

llallur á Sandhólum, (Eptir handriti séra Benedikts þórðarssonar áBrjánslæk.)

A Sandhólum í Eyafirði bjó eitt sinn bóndi sá, er Hallur het; það var á

18. öld. Hann var hraustmenni mikið og einbeittur. Um þær mundir

fóru Eyfirðíngar á sumrum suður á land til skreiðarkaupa, og Hallur ekki

síður en aðrir. En með því þeir feingu ekki næga skreið á Innnesjum,

fóru þeir suður yfir Hraun, og keyptu hana ftar. Eitt sumar var það, að

Hallur deildi illdeilu við kaupanaut sinn þár syðra út af viöskiptum þeirra

;

var sá haldinn fjölkunnugur. En þegar þeir skildu, hézt hann viö Hall, og

segist muni senda honum sendíng næsta vetur. Hallur sagðist ekki mundi

kviða því, og fór heim til sín. Leið §vo fram yfir jól um veturinn , aö

ekkert var til tíðinda. það var venja Halls að sofa tímakorn á kvöldvök-

unhi; en eitt kvöld vaknar hann snögglega, leit í kríngum sig í baðstof-

unni, stekkur á fætur og ofan og segir um leið^ aö einginn skuli dirfast

að fara út, þángað til hann komi inn aptur, því líf hvers liggi við sem það

gjöri. Fer hann nú sem kólfi væri skotið framúr baðstofunni og eptir

gaungunum og út, og skellir bænum fast aptur eptir ser. Veit nú fólkið

ekki meira um hann, og situr nú lafhrœtt lángan tíma, því undir eins og

Hallur var kominn út, heyrðust dunur miklar úti fyrir, en einginn þorði

að skygnast um, hvað þeim ylli. í vökulok kemur Hallur inn; er hann þá
dæstur mjög og máttvana. Hann talar ekkert, en dregst með naumindum í

rúmið, og breiðir upp yfir höfuð. Morguninn eptir getur hann ekki klæðzt,

og nærist lítið þann dag; fannst þá skirta hans samanbrotin á bita í bæar-

dyrunum
; var hún öll storkin af svita og blóði. Líka sáust merki á bæar-

hólnum og þúfunum þar fyrir neðan, til þess, að þar hefði verið töluverður
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aðgángur. þíðviðri var um nóttina og hafði grasrótin geingið af alt að

klaka, og það á töluverðu svæði. Blástur hljóp í búk Halls, og lá hann

viku rúmfastur, en rétti síðan við, og varð albata. Sagði hann svo frá, að

þegar hann hrökk upp úr svefni um kvöldið, hefði hann séð draug fara

niður eptir Vatnahjalla, og vitað, að hann væri sér sendur ; en þegar hann

heföi komið út á hlaðið, þá hefði draugsi komið sunnan að bæarhólnum, og

ráðizt þegar á sig. Aldrei kvaðst hann í slíka aflraun komið hafa, sem

að eiga við draug þenna, og leingi hefði hann átt nóg með að verjast falli,

en þó heföi hann að lokum borið hærra hlut, og getað felt drauginn. Heföi

hann þá fundiö mikinn óþef, draugurinn mist allan mátt sinn og oröið að

eldglæríngum, sem bráðum hurfu. Lá Hallur þar svo eptir, sem draugur-

inn datt, lánga stund, að hann vissi lítið af sér, en þegar hann raknaöi

við, dró hann sig í bæinn , og skyldi eptir skyrtu sína í fyrrgreindum

stað. Sumariö eptir fór Hallur suður; hitti hann þá hinn fyrri kaupanaut

sinn, sem þekkir hann og segir: „Ertu kominn, Hallur?" „Já fyrir guðs náð,"

kvað Hallur; vék sér að honum skyndilega, og rak hnefa sinn á nasir

honum svo fast, að úr honum hrutu allar framtennurnar, og hann lagðist í

svima, og flaut í blóði sínu. Hafði hann áverka þenna bótalaust af Halli.
1

Presturinn Og bóndinn. (Eptir handriti Jóns alijíngismanns Sigurðssonar

á Gautlöndum.) Einu sinni var prestur nokkur , áleitinn og ofbeldissamur

við sóknarfólk sitt. Bóndi einn var í prestakallinu, sem aldrei hafði látið

hlut sinn fyrir presti, og höfðu þeir opt elt grátt silfur sín á milli, og

prestur jafnan farið halloka. Bóndi var hniginn nokkuð á efra aldur, þegar

þessi saga gjörðist. það var einhverju sinni, að bóndi var á ferð um nótt,

og lá leið hans um á prestssetrinu. Sér hann þá, að prestur er að fást

við draug í kii'kjugaröinum, og má varla viö. Haföi hann vakið upp úngl-

íngsstúlku, sem dáið hafði fyrir skömmu, og var hún svo æf, að prestur

hrökk varla við. Bóndi horíir á leikinn um hríö og segir: ,,Bíttu í

vinstri geirvörtuna maður," og fer hann síöan leiöar sinnar. En prestur

lætur sér þetta ráö aö kenníngu verða, og fær hann þá ráöiö viö stelpuna.

Síöan sendir hann bónda draughm, og á hann að vinna á bónda til fulls.

Bóndi tekur ámóti draugsa og kemur honum í hrosslegg einn. Rekur hann

síðan tappa í hrosslegginn og bindur yfir með kapalskæni
,

leggur hann

síðan á kistubotn sinn, og liðu svo mörg ár, að ekkert veröur til tíöinda,

og bóndi tekur ekki upp legginn, og hróflar þessu ekki við nokkurn mann.

þar kemur, að bóndi legst og tekur sótt þá, er hann ætlar muni

leiða sig til bana. Hann átti eina dóttur barna, er stóð til arfs eptir hann.

Hana kallar bóndi fyrir sig, og segir henni frá hrossleggnum , hvar hann

sé, og hvaö í honum sé geymt. Varar hann hana við að taka ekki tappann

1. AÖrar eyfirzkar sagnir segja, að maðurinn, sem sendi Halli drauginn, hafi verið

vestur undir Jökli.
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úr leggnum, eða róta honum nokkuð að mun, fyrr en 20 árum eptir sinn

dauða. Segir hann, að þar á eptir muni trauöla verða mein aö draugnum.

Og er bóndi helir ráðstafað því, er honum þókti þörf á, deyr hann, og er

útför hans gjörð hin virðulegasta. Tekur dóttir hans við búráöum eptir

hann og giptist; býr hún á hinni sömu jörð, er faðir hennar'hafði á búið.

En maður hennar átti aðra jörð miklu stærri og betri, en þessi var, og

vildu þau fyrir hvern mun komast á þá jörð, en hún lá ekki laus fyrir,

því þar höfðu búið sömu mennirnir í fjölda ára. þeim dettur þá ráð í hug,

og þaö er að taka tappann úr hrossleggnum
,
og senda leggbúann bónd-

anum á jöröinni, og þetta gjöra þau. En er draugsi er kominn úr leggnum,

þá vill hann hvergi fara. Segist hann hafa verið sendur til þessa bæar,

og einskis annars. Fari hann því ekki héðan, fyrr en hann sé búinn að

ljúka erindinu. þau bóndinn og konan stóðu uppi ráöalaus; þau kunnu

ekki að koma draugnum af sér, og það varð niðurstaðan, að hann fylgdi

þeim og þeirra ætt æfinlega upp frá því.

Draugur setur vagl á auga. (Eptir sögnum í Eyafiröi,) Maður var

sá á Árskógsströnd, sem Pétur hét; lifði hann fram á 19. öld, og dó

gamall. Hann var einsýnn, og hafði stórt vagl á öðru auganu, er hann

íékk snemma á æfi sinni af þeirri orsök, að sagt er, að hann fór að læra

galdur. En þegar hann þóktist vera orðinn fullnuma í mentinni, vildi hann
royna sig og vekja upp draug. Fór hann á náttarþeli í kirkjugarðinn í

Stærraárskógi, til aö starfa að þessu. Fólk var alt í svefni á staðnum,

°g þar alt kyrt. Pétur fer nú að öllu, sem lög stóðu til, og eptir láng-

vinnar særíngar kemur upp draugur; lfzt Pétri hann heldur ófrýnilegur,

°g brestur áræöi aö karra hann; en svo óheppilega tókst til, aö það var

móðir hans, er hann vakti upp. Kerlíng magnast fljótt, bröltir á fætur,

°g ræðst heldur óþyrmilega á son sinn. Takast þáu nú á fángbrögðum,

°g er hún l>ví æstari, sem þau þreyta leingur glímuna. Nú víkur sögunni

prestsins á staðnum, að hann vaknar í rúnii sínu um nóttina, og veit

a f vizku sinni, að eitthvað er um aö vera í kirkjugaröinum. Hann klæöist

Sfejótt, og kemur út, sér hann þá glímu þeirra Péturs og kerlíngar, og
geingur þar aö, og er Pétur þá aö þrotum kominn. þegar kerlíng sér

Prestinn, hrækir hún í auga syni sínum, sleppir honum og hverfur burt.

A-f hráka kerlíngar átti Pétur aö liafa feingið vagliö á augaö.

^jaiKÍiim í hrosslcggnum. (Úr æíisugu Jóns prests Steingrímssonar á

^rkjubæarklaustri.) 1 Prestur nokkur var á Völlum í Svarfaðardal ; hann átti

dóttur prestsins séra Jóns Sveinssonar á Barði í Fljótum. Annar maður
vildi og eiga sömu stúlku. Af mannvonzku vakti hann upp draug, sem

^P jjæöi hjóuin, en presturinn á Barði náöi barninu, og var það stúlka;

1» Sbr. neöanmálsgreinina við Katla eða Kötlugjá í tröllasögum.
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af henni er kominn mikill ættleggur. En svo fór fyrir uppvakníng þessum

aö einginn vissi hvað af honum varð. Leið svo frá þessu hér um bil

mannsaldur eða 80 ár. l>á bar svo við einn vetur, að fyrir framan

kórdyr var tekin gröf að barni , sem prestur á Baröi átti. þegar búið

var aö taka hana, kom þar upp einúngis einn lærleggur úr hesti, og var

tappi settur í annan endann. Sumir af þeim, sem gröfina tóku, vildu taka

tappann úr, og vita, hvað í leggnum væri, en sumir af þeim vildu það ekki.

Varð það af, að þeir, sem vildu l>að, réöu. En er þeir tóku tappann úr,

flaug þar út ógurleg fluga. En undir eins, er húmaði, sást stúlka gánga

inn í dönskum búníngi, og drap hún sama kvöldið hestinn prestsins, og

þvínæst, að sagt var, 13 manns, og voru á meðal þeirra þeir, er losuöu

um tappann, og sömuleiðis ymsan kvikfénaÖ þar í Fljótunum. þó deyföist

svo andi þessi, aö, þegar ár var liðið, eða nokkuð meira, þá gjörði hann

eingum manni mein; en kom samt undan hverjum þeim, er fór fram í

Skagafjörðinn úr þeirri kirkjusókn, og gjörði ýmsar skráveifur. Aö nokkruni

árum liönum hvarf hann aö öllu leyti.

Scndíngin í glasinu. 1 Á VestfjörÖum var bóndi einn; hann var

kvongaöur og bjó vel. Hann átti óvildarmann einn, sem haföi hatur á

honum. Sagt er, aö þessi óvildarmaöur bónda hafi verið göldróttur, og

hafi ætlað að nota galdra sína við bónda og drepa hann meö brögöum.

Einn dag syfjar bónda mjög, og segir viö konu sína, aö hann haldi, að

einhver sæki aö sér og ætli hann aö snara sér einhversstaðar. Hún segir,

að hann geti lagt sig í rúmið fyrir ofan sig; svo geti hún setið framan á

hjá honum. Bóndi gjörir þetta og sofnar vært. A meðan bóndi sefur,

kemur þar dálítill dreingur. Konan spyr hann um erindi. Hann kveðst

vera kominn til að drepa mann hennar. Hún segir, að hann, svo lítill

ángi, geti þaö ekki. Hann kveðst geta teygt úr sér, ef hann vilji. Hún

segir, að ekki líti út fyrir, að hann geti það, og sig lángi til að sjá það.

Dreingurinn fór að teygja úr sér, og var konan að smánarra hann til að

gjöra sig stærri og stærri. Seinast varð hann svo stór, að hann stóð hálfbog-

inn í bænum og með höfuðið upp í rjáfri. Nú þykir konunni hann vera

orðinn nógu stór, og spyr hann, hvort hann geti gjört sig lítinn líka.

Hann segist einnig hafa einhver ráð með það. Hún biöur hann aö sýna

sér þaö. Hann mínkar sig smátt og smátt, þángað til hann er orðinn eins

lítill, og hann var, er hann kom. Konan spyr, hvort hann geti gjört sig

minni en þetta; og gjörir hann sig þá töluvert minni. þá segir hún, að

hann geti vissulega gjört sig enn þá minni. Hann gjörir það. Konan tekur

þá fram lítiö glas og sýnir honum, og spyr hann, hvort hann geti gjört

sig svo lítinn, aö hann geti komizt ofan um stútinn á glasinu. það segist

hann geta. Hún segir hann skuli láta sjá og gjöra það. Hann fer ofan í^ ,
-

1. Mér hefir illa gleymzt heimild fyrir j>essari sögn, en finn nú hvergi frumritiö.



glasiö , en hún þrífur tappa, setur hann í og bindur líknabelg yfir, og

komst nú clreingurinn ekki upp úr glasinu, ]>ví líknabelgurinn var yfir.

Leggur hún síöan frá sér glasiö meö honuin í. Skömmu síöar vaknar bóndi

og spyr, hvort einginn hafi komiö. Hún segir aö komiö hafi strákhnokki

Htill, sem hafi sagt, aö hann ætlaöi aö drepa hann, fær honum glasiö og

segir liann sé parna. Bóndi tekur viö og segir uin leiö, aö hanu hafi vitaö,

aö hann ætti góöa konu, en ekki vitaö eöa ímyndaö ser, aö hann ætti

svo góöa, sem hann sæi nú aö hún væri. Síöan gjörir hann út af viö púk-

aun í glasinu, og eptir þaö varö hann og kona hans ekki vör viö neinar

sendíngar svo góöar, sem púkinn væri.

Sendíng. (Eptjr hniulriti séra Svehibjaniar Guðmundssqnar í Móum á Kjalarnesi.)

Einu sinni var kona. Hún sat á baöstofupallinuni viö vinnu sína, og var

einginn maöur í bænum, nema hún ein. Bóndi var ekki heima; hann hafði

fardö eitthvaö af bæ, en vinnufólkiö var alt úti viö, sitt hvaö aö sýsla.

l>á kom inn í baöstofuna dreingur, ekki liár, en heldur gildvaxinn. Hann
spyr konuna, hvar bóndi se, en hún var ekki svo fljót á ser aö segja til

i>ess; því henni leizt ekki vel á strákinn. Hann spuröi l>á enn aö bónda;

því hann sagöist eiga aö finna hann, og finna hann duglega,' og megi hann

ekki tefja. Konan spuröi hann þá um erindiö, og hvort hún gæti ekki

afgreitt hann. þegar strákur neitaöi t>ví, |>á segir konan : „Eg held aö

slíkur hnokki, sem |>ú ert, hafi ekki mikiö aö gjöra í höndurnar á manninum

mínum. Eöa geturöu oröiö stærri en þú ert nú? 4t Strákur sagöi l>aö vera.

Hún baö hann sýna ser þaö; annars tryöi hún |>ví ekki. Smá-óx |>á strákur,

þángftö til hann varö s,em tröll, og náöi upp í mænir. Konan sagöi, aö

hann væri ekki allur þar sexn hann væri seöur, og baÖ hann nú i'ara í

samt lag aptur. Hann gjörir svo. þá spyr konan, hvort hann geti gjört

sig eins lítinn aö sínu leytii og hann gæti gjört sig stóran, og bað hann

sýna ser l>aö. Hann játár l>ví, og smá-mínkar hann nú, |>ángaö til hann

var oröinn á stærö viö titlíng. l>á tók konan upp dálítiö glas, og spuröi,

hvort hann gæti oröiö svo lítill, aö hann kæmist ofan í glasiö. l>á gjöröi

Strákur sig aö fiugu, og fór ofan í glasiö; en konan var ekki sein á sér,

heldur brá þegar líknarbelg yfir glasiö, og mátti svo kauði kúra þar niöri í.

þegar bóndi kom heim, fekk konan honum glasiö, og sagöi honum upp

alla sögu. Bónda þókti vænt um bragö konu sinnar, tók viö glasinu, og

fór meö þáÖ, og vissi einginn framar hvaö um það varö.

Missögn. Borgfiröíngar hafa niöurlag sðgu Pessarar á þá leiö, sem

hev segir: l^egar bóndi tók viö glasinu, gladdist hann yfir snarræöisbvagöi

konu sinnarj og pakkaöi henni paö innilega. Fór hann síöan meö glasiö

út í smiöju, en bóndi var járnsmiöur mikill. Tekur hann |>á járnbút, fletur

hann út, og gjörir hólk úr. Innan í hólk þenna lætur hann glasiö meö
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sendíngunni í, og lokar svo báöum endum á járnhólkinum. Aö því búnu

sjóðhitar hann járnhólkinn fyrir afiinum, og lemur hann svo saman meö

slaghamrinum sínura á steðjanum. þetta lét hann gánga þángað til honum

þókti járnhólkuririn fullsoöinn saman og fullbarinn. þá smíöaöi hann ljá,

og haföi járn þetta meö í samsuöu í léniö. þann ljá hafði hann síðan

sjálfur, og þkóti hann bíta furöu vel. En einginn mátti snerta Íjáinn,

nema bóndi einn, og sló hann hann upp til agna. Og er nú sagan úti.

Scndíngin og séra Jón í Trollatiíngu* (Mattías skólapiltur Jochumssoii

skrásetti eptir sögn í Strandasýslu.) Björn Hjálmarson var leingi prestur að

Tröllatúngu í Strandasýslu. Einn sona hans hét Jón; lét séra Björn hann

læra, og tók hann síöan fyrir kapellan. Séra Jón þessi var gleðimaður

mikill og hæddist opt að galdratrú og hindurvitnum, þar sem hann varö

var við, að menn tryði slíku. Suniar eitt var Arnfirðíngur nokkur kaupa-

maður í Tröllatúngu, og lét sá drjúgt um, að hann kynni nokk,uð, sem

aðrir héraðsmenn hans. ESn sém prestur heyrði þetta, tók hann að erta

karlinn, og bað hann einatt að sýna sér, hvað hann kynni, og storkaði

honum mjög. Kom þá svo um síðir, að karl varö reiður, og hézt við

séra Jón, og kvaðst skyldi senda honum sendíngu þá, sem mundi sýna

hönum, hvað hann kynni. Prestur hló að því, og skoraði á Arnfirðínginn,

að hann efndi heit sitt. Síðan fór karlinn vestur og heiin til sín, og

gleyindi séra Jón þegar lieityrðum hans.

Na^sta sumar eptir að þetta bar við , svaf prestur frammi í skála

einum
;
og eina nótt, síðla sumarsins, vaknaði hann við það, að hann fann,

að eitthvað fálmaöi upp í saengina til sín. Lítur prestur I>á upp, og þykist

sjá púka, við rúmstokkinn. Prestur legst út af aptur, og hirðir ekki urn.

|»á tekur púkinn að leita á hann áptur og kitla hann. Kís þá prestur

ii])]) og sc^ir: „Farðu út, of vesall ertu till þess, að eg hræðist.u þá hvarf

púki. En sem lítil stund var liðin, sér prestur, eins og þéttur gufumökkur

líði inn í skálann; og fír hann var allur kominn inn, sýnist presti, sem

úr |»ví verði ófreskja, sem fyllir upp allan skálann. |»á mælti prestur:

„Ekki hræðist eg þig
; þú ert ekki nema stærðin eintóm; það verður þó að vera

mérgur í því, sem á að ríða mér að fullu; farðu nú út.
u Leið I>á þessi

vofa út. En nú datt presti í hug Arnfirðíngurinn, og man eptir heityrði

hans, og býzt |>ví við nýrri sjón, er þó enn örruggur. þá, sér hann, er

minnst vonum varði, mynd svífa inn úr dyrunum; hún var glóandi, sem

eldur, og í lagi, sem þríhyrníngur með hvössum hornum. I sömu svipan

sýnist presti, að rúm sé við rúm alt um kríng í skálanum, og liggi maður í

hverju, og hafa þeir ber brjóstin. þá sýnist presti, að myndin svífi frá

dyrunum, og reki eitt hornið í brjóst þeim manni, er lá öndvert dyrum;

sér prestur, að honiið sekkur djúpt inn í brjóst mannsins, og heyrðist

presti hann reka upp vein og deya þegar. því nærst svífur þríhyrníngurinn
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til |)(íss, er merstur liggtir, og drepur þann með sama hætti, og rak sá

einnig upp hljóð við sársaukann. Hættir óvætturinn eigi fyrri , en allir

voru drepnir, að því er pfesti sýudist. Nú ætlar myndin að tijúga að

presti; stökkur hann þá nakinn upp, breiðir út faöminn og segir luitt: „Svo

komdu þá; en komdu í Jesú nafni." En óöar en prestur haföi mælt þessi

orö, hurfu allar ofsjónirnar.

Klauft. (Eptir handriti Gísla Konráðssonar.) Vernharöur prestur Guö-

mundsson, Vernharðssonar, hélt Otrardal 41 vetur. Hann var kallaöur vel

aö sér, márgvís og skáldmæltur vel. Hann dó 1797, því nær níræöur.

það er almenn sögn véstra, aö eitt sinn yröi honum sundurorða viö mann

Þann, sem Ármann hét; var hann Tálknfirðíngur og bjó á Eysteinseyri; en

sökum þess, aö þeir Armann og prestur höfðu deilt mjög, vildi hann hefna

sín harölega á presti, og vakti upp eöa magnaöi sendíngu, sem menn köll-

uöu Klaufa, því skygnir menn lýstu honum svo, aö hann heföi nautsklaufir.

Dvaug þenná eöa vofu sendi nú Ármann presti, til að ásækja hann. Leingi

var það, sem prestur gat variö sig og konu sína, svo fátt varð til frásagna

uin þaöi, en nokkuö dröp hann af fénaði prests; reyndi pi'estur með öllu

móti til aö fyrirkbma Klaufa að fullu og öllu, en gat þaö ekki. Jafnan

var íll aösókn prests, þvi Klaufi fylgdi honum ætíð; drap hann opt naut

fyrir bændum, þar sem prestur reiö um, og þókti presti það hið mesta mein.

Loksins tók prestur það ráð, aö fá það af Tálknfirðíngi einum , sem Grá-

mann hét, kunnáttu manni miklum, að reyna til að komaKlaufa fyrir. Grá-

^nami sagöi, að það mundi verða torsókt, en lofaöi þó að gera það, sem hann

gæti. Svo var Klaufi magnaður, aö eingin jörð var óhult fyrir lionum,

nema þúfa ein í Lambeyrai-landi ,
og kom Grámann homnn |>ar niður, en

eingiu kvik ske])iia og ekki fuglinn fijúgandi mátti koma nærri þessari þúfu,

því jafnskjótt hné hún niður dauð, og ekkert grasstrá hefir vaxiö up}> úr

þúfunni síöan alt til |>essa dags.

dluöbraiului* og Mókollur. lEptir handriti Gísla KonráíSssonar.) Maöur
hét Guðbrandur

,
og var Jónsson ; hann var mikiil fyxir sér; iltti hann

gott bú pg gnaigö fjár . enda var hann starfsmaöur mikill, en ekki var

hann álitinn nema meöallagi góðgjarn , en illur viöfóngs
,
ójafnaðarmaður

mikill, fegjai'n og illa þokkaður af alþýöu. Guörún hét kona hans og

fékk húfl gott orö. Eitt er það taliö sem dæmi um fégirni Guöbrands.

aö hann seldi son sinn hollenzkum fiskimönnum. Pilturinn var einkabarn

Guöbrands, 10 eöa 12 vetra, og rauöleitur á hár; sagt er, aö Hollendíngar

vildu fá blóö hans til læknínga, og gæfu Guöbrandi þvf mikið fé fyrir

hann. Margar eru og fleirí sagnir hér á landi uni eptirsókn Hollendínga

eptir rauðbirknum mönnum. Er sagt, að jafnskjótt og Hollendíngarnir

komu útí fjaröarmynniö , þá heingdu þeir dreinginn upp á fótunum
,

og

22*
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stíngju hann síðan, og töppuðu úv honum blóðið og áttu hljóö hans aö

hafa heyrzt í land; en Guðbrandur sagöist hafa komiö honum fyrir hjá

útlendíngum til lærdóms. Hann ól upp tvo dreingi fyrir aöra
,

og hétu

þeir Jón og Kristján: Guðmundúr faðir Kristjáns, sem Guðbrandur ól upp,

var kallaöur blóðtökumaður; lagði hann þær og mjög fyrir sig, og heppn-

aöist opt vel. Sagt var, að hann færi með kukL GuÖmundur bjó á

Litla-Króki á Rauðasandi, en þá bjó Guöbrandur á Kvígindisdal ; voru þeir

vinir, og því fóstraöi Guöbrandur son hans. þcgar Kristján var oröinn

vaxinn, orti hann níð aö gamni sínu um Guðrúnu fóstru sína; Guöbrandur

komst aö því, og barði hann; var Guöbrandur svakalegur og lítt gætinn,

þegar hann reiddist, en Kristján kæröi þetta fyrir fööur sínum; lék síöan

orö á, aö GuðmUndur vekti upp draug, og sendi hann Guðbrandi og konu

hans, Guðrúnu. Kvöld eitt, þegar þau Guðbrandur og Guðrún sátu inni á

palli, sýndist þeim flyka ein lágvaxin vera aö reyna til aö komast upp á

pallstokkinn ; varð Guðrún hrædd, og fór aö biðja fyrir sér ; en Guðbrandur

brást reiður við, og skipáði djöfli þeim að fara í burt, og sækja á þann,

sem hefði sent hann; greip hann næturgagn sitt og skvetti úr, og fór út

á eptir flykunni meö bölvi og heitíngum, ef hún hlýddi ekki skipun sinni;

hvarf hún síðan í burt, og fann ekki Guöbrand né konu hans síöan. Sama

kvöldiö er sagt, að Guðmundur á Litla-Króki yröi mállaus, og feingi flog,

og hafði hann þáu leingi, en loksins batnaöi honum samt. það er sagt, aö

þegar Guöbrandur bjó á Geirseyri, vistaði hann mann þann, sem Haldór hét

Olafsson, frá ekkju, sem héfc Helga, á Hamri á Barðaströnd , en næsta ár

átti hann að fara til Guöbrandar. þetta vor reri Haldór vestur í Víkum;

en þegar hann kom heim til húsmóðúr sinnar á Hamri, kom þeiín saman

um, aö hann skyldi veröa kyr hjá henni; ritaöi því Haldór Guöbrandi, og

baö hann uppgjafar á vistinni; svaraöi Guðbrandur honum og hét eingu um
það. Enn þá ritaði Haldór honuin, og aftók meö öllu að fara til hans,

því hann mætti ekki fara frá einstæöíngs ekkju með mörguni börnum. Nú
líður ennþá nokkur tími, þángað til Haldór fær bréf frá Guðbrandi. þegar

Haldór fékk bréfiö, var kona ein þar úr nágrenninu við stödd; hún hét

Ingibjörg, og var Jónsdóttir . Hún bað Haldór að lofa sér aö brjóta upp

bréfið, en Haldór vildi |>að ekki; er þá sagt, aö konan hafi sagt: „Sjá þú

þá til, Haídór minn, áð betúr fari.
u Síðan opnaöi Haldór bréfiö, en í því

flaug fluga öfan í hann, varö hann þegar veikur, lagöist rúmfastur, æröist,

og dó að fám dögum liðnum. Haldór þcssi var grafinn, sem siður er til,

en litlu síðar sáu menn draug í mannslíki, einkum gekk hann um á Hamri

og næstu bæum; en svo lýstu menn dratig hessuin, að hann væri á mó-

rauöum peysugarmi, svöi tum buxnagörmum, meö mórauða lambhúshettu, tví-

brotna, á höfði, á vöxt við 14 eöa 15 ára dreing, og því var hann kall-

aöur Mókollur ; sumir köllúðu hann Móra. Mókollur var ekki mjög magn-

aöur, og ekki geröi hann mikiö mein, en smáhrekki. Hann lá opt á þekjum
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úti bæöi á Hamri og VöÖlunuiii efri og ncöri og fieirum bæum í nánd;

en jafnan sýktust menn þar undir, sem hann lá úti fyrir. þegáf fór að

rökkva, stóö hann opt í skotiun, húsahornum og krókum, og heyröist þá í

honum: „Hviss, hviss;" flugu frá honmn eldglæríngar, en I>egar koiniö var

nær, hvarf hann frá. Hann tók után um menn og kreysti, en fremuf var
*

I>aö dáölaust. I myrkri tók hann opt um hönd kvenna og kreysti; varð ein

fyrir l>ví nieöal annara, sein hét Rósa, dóttir sambýlisnianns Helgu, ekkj-

unnar á Hamri. Rósa var rösk, tók á nióti Mókolli, glímdi viö hann og

hrakti hann út úr bænum. Síöan giptist Rósa, og vitjaöi Mókollur hennar

|>á opt og ættinanna hennar. Opt uröu únglíngar á Hamri og Vaöli varir

viö Mókoll ; vildi hann helzt hræöa l>á, en hvarf undireins, l>egar ráöizt

var aö honum. Mókollur fylgdi Gunnlaugi bónda Gíslasyni í Raknadal,

og héldu menn, aö einhver óvildarinaður Gunnlaugs heföi magnað hann

meir; var hann þá kallaður Raknadalsdraugur. Hann fylgdi einnig Kristínu,

dóttur Gunnlaugs, sem séra Jón Vestmann átti. þegar Gunnlaugur dó, tók

Kristín fásinnu mikla og óeirö, og var sem utan viösig; hún var jafnan hrædd

uni mann sinn , hvaö sem hann fór frá henni , en sýndi honum l>ó fályndi

|>css á milli; var l>etta kent Mókolli, því hann var orðinn aö ættarfylgju.

Mikiö mein var Vestmanui presti aö I>essu. Hann kom meö hund einn aö

vestan, scjii var kallaöur Skjainbi, og hafði séra Jón hann til að verja sig

og sína fyrir aösókn draugsins; hundurinn lá úti hverjanótt; heyröu menn

til hans og sáu, að hann stökk upp með urri og gelti ; sýndist mönnum
hann l>á elta eitthvaö í burtu. Maður einn frá Bjarneyum drap hund l>enna,

þókti ]>resti þáð hinn mesti niissir, og kvaÖst heldur liefði viljáö missa

vænstu kúna sína; sagt er og, aö konu hans versnáöi fásihnan eptir þaö.

Eitt af börnum séra Vestmanns var ekki nieö heilli sinnu og sem með

aðsókniun. En þegar Vestmann fékk Kálfafell á Síðu og flutti sig þángaÖ,

var kona hans flutt á IsagÖrð til læknínga; var húh þar í 2 cða 3 ár og

batnaði lítiö. Síðan lét hún flytja sig austur að Kálfafelli til manns síns,

og fylgdi Mókollur henni austur að Jiikulsá á. Sólheimasandi , en sneri

þar aptur. Varð hún síðán albata, cptir |>að hún var komiri að Kálfafelli.

Guðmuiidur nokkur Jónssön, bóndi á A^aðli, átti opt að hafa séð Mókoll,

og geingi hann þár uni bæi, scm menriskur niaður. þessi Guðniundur var

skygn; einhverju sinni heyrðu menn Mókoll segja: „Eg get hvergi verið

fyrir bölvuöum glyrnunum i lionuin Vaðals-Gvendi
,

og henni Bergjakots-

Inibu.
u

l>að var almenn sögn, að Mókollur geingi ljósum logunum. Er sagt,

að hann sæti um hádaga á rúmum eöa kistum, og berði fótárstokkáná; en

stunduin heyrðist til hans undir rúmunum. Einu sinni atyrti bóndinn í

Kolsvík hann, en rétt á eptir , þegar komiÖ v'ar til fjárins, var ein ærin

dauð; var henni troðiö niður í mjög þráuriga sprángu á bergi einu.
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Draugurinn Kinni. 1 (Eptir handriti Gísla Konráössonar.) þegar skriðan

mikla féll í Vatnsdal í Húnavatnssýslu (1720) íórst þar smalamaður Sæ-

niundar bónda á Bjarnastööum meö öörum i skriðunni; hann hétþorlákur,

og fannst einn allra þeirrá, er þar fórust, og hönd af bónda. En þegaí

þorlákur fannst, var hálft höfuöiö af honum; gekk hann þá aptur, og var

kallaður Kinni. Eptir þetta var Vestfirðíngur nokkur kaupamáður á þorkels-

hólí í Víðidal
,
og var hann kallaður fjölkýnngismaður. Eri af l>ví honum

þókti sér illa goldið kaup, fór hann til og magnaöi Kinina og særöi, til að

leggjast á fénaö bóndans á i>orkelshóli
,

og gera honum aðrar skráveifur

(aörir segja, aö kaupamaðurinn hati vakiö Kinna upp): Eptir I>að geröi

Kinni mikiö tjón í fjárdrápum, og lék illa sumt heimilisfólk á þörkelöhóli

;

víðar kom hann og á bæi, og er sagt, að bæöi sæi hann skygnir menn og

óskygnir, og voru allir hræddir viö hann ; |>ví jafnan sást hann svo, aö

höfuðiö var hálft af honum. Af þvi bóndanura á þorkelshóli |>ókti illa við

vært viö svo búiö, fór hann á fund Páls lögmanns Vídalíns, sém t>á bjó í

Víðidalstúngu, og baö hann aö ráöa bætur á böli sínu. Jiéö Páll honum

aö finna karl þann, sem Jón hét; Jón var ættaöur undari Jökli, en dvaldi

þá í Húnavatnssýslu og var kunnugur Páli. Gerði Jón I>aö mest íyrir orö-

sendíng Páls, að hann fór að þorkelshóli, og er sagt, aö hann særði draug-

inn leingi, setti hann þar inn í bæarveggiim, og yrði hann eingum aö meini

eptir það. í mæli er það, að heldur suði leiðinlega í bæarveggnum á þor-

kelshóli fyrir veðrum og öörum tíðindum.

Vcstíirzki gaKdramaÖuriiin. (Eptir handriti séra Syeinbjarnar Guömundssonar

í Móum á KjalarnesiO Einu sinni á fyrri tíðum var nafntogaður galdramaöiu*

á Vestfjörðum. þókti hann taka öllum öðrum mönnum á landinu fram í

fjölkynngi, Einu sinni varð tilrætt um þetta, að sjálfum honum áheyranda.

Sagði hann aö sér sviói það, að hann væri ekki mestur; því annar væri

sér meiri í Hreppunum (í Hnappadalssýslu)
,

og lézt mundi reyna, hvort

þaö væri ekki. Einu sinni var kunníngi galdramannsins í Hreppunum kominu

til hans. það var um vetrartíma, og sátu allir við vinnu um kvölcliö-

Var þá bariö að dyrum, en ekki nema eitt högg. Buöust menn nú til

að fara til dyra, en bóndi (galdramaðurinn) baö alla menn yera kyrra, Qg

sagöi, aö sá, sem kominn væri, mundi víst eiga erindi viö sig einan. F<>'

hann nú ofan, kom bráöum inn aptur, fer inn undir baðstofupall, og er

þar eitthvað að bauka. þegar góð stund var liðin, kemur hann upp á

pallinn, og fer til tóju sinnar. Sj)urði þá gesturinn, hvað )>aö heföi veriö,

sem komið lieföi. Bóndi sagöi, aö lmö hefði veriö draugur sem sér lieföí

veriö sendur Uú Vestfjörðum, og „tylti eg honum hérna. undir baðstofu-

pallinum lijá mér," segir hann. þetta þókti gestinum kynlegt, og sagðist

hafa ímyndað sér, aö hann mundi heldur hafa sent harm til baka aptur.

J . Gísli hefir fyrirsögnina : K i n n a d r a u g i



UPPVAKNÍNGAtt. 343

Hinn sagði , aö þaö hefði sér ekki Þókt ráölegt , heldur ætlaöi hann
, að

geynm draugsa, þángað til á sumardaginn fyrsta, þá ætlaöi hann að gefa

hann þeim, sem haföi sent hann, í sumargjöf. Sagði bóndi að há skyldi

gesturinn koina til sín, og sjá, hvort draugsa mundi hafa íarið svo mjög

aptur í vistinni hjá sér um veturinn, eða hvort hann væri ekki full-léttur

á sér, sagöist hann skyldi haga svo til aö gesturinn feingi þá aö sjá piltinn.

Leiö svo veturinn. En á sumardaginn fyrsta kom gesturinn aptur til

galdramannsins. Leysti þá bóndi púka sinn undan baðstofupallinum, og

gat gesturinn séö hann öllum sjónum. Sendi |>á heimabóndinn draugsa á

staö með þeim ummælum, sem honum líkaöi, en hinn brá viö. I fyrsta

sporinu stökk draugsi stekkjarveg, ööru bæarleiö, en í því þriðja hvarf hanu.

Seinna átti það aö hafa frézt, aö Vesttiröíngurinn, sem draugsi var í upphaíi

sendur frá, hafi snögglega dáiö á sumardaginn fyrsta.

Frá Jóni og Arnpói'i. (Eptir handiití E&gerts skólapilts Ólaíssonar Briems),

BsBtídur voru tveir í Mývatnssveit, Jóu og Arnþór, Mikill Qandskapur var

beirra í millúm. Báöir voru þeir mjög fjölíninnugir, og sendust sendíngum

var Arnþór þeirra meiri. Eitt sinn er þess getiö, áð Arnþór sendi

Jóni draug. Jón sá ferö draugsins, og vilti hann svo, aö hann réð á bæar

stjakann, og liamaöist svo aö honum. Jón koni út, talaöi til draugsins og

sP.yr, hver hann sé, og hvert hann skuli. Hann kvaöst eiga að drepa Jón,

en vera frá Arnþóri. Eptir |>að bindur Jón hann við stjakann, og kveður

liann aldrei skyldi fara þaöau, nema eí ljanu vill drepa Arnþór. Draugurinn

h^itir I>ví. Eptir þaö tekur Jón keraldslilennn stóran og íyllir mannasauri

°g öörum óhreinindum, og biður hann færa Arn|>óri. Síðan fer draugurinn

heim á leiö, og finnur Arnþór úti, og stevpir þegar af hleminnum ofan

yhr hann, og kvaö Jón honum það sent hafa, Siðan ráða þeir saman, og

^tfgjir Arnþór yfir drauginn.

Um voriö fyrir páska kom iörukona til Arnþórs, pg beiddi hann vistar

páskana. Arnþór kvaöst |>aö leyfa mundi, ef hún vildj gjöra eina bón
sína. Hún heitir því. Á páskatfag kallar Arn|>ór hana út með sér, og

fer naeð hana á klr>])p eina, þar sem á ranu imdir og biöur hana steypa

s ér af ofan, og kvcöst þegar mundi draga hana upp og launa henni góðu.

Hún gjörir svo, en drukknar þegar. Síðau dregur hami hana upp, og

Sjörir úr draug, magnar hann mjög og sendir Jóni. Hún koni þángað aö

n()"U sem Jón var enn inni, og brýtuí' hún hann á bak aptur yfir þrösk-

'ddinn. í þyí bili kom kona hans inn, og tekur að veita honuin nábjargir;

en þá kemur draugurinn á gluggaun og spyr, hvaö hann skuJi. „FyJg þ.ú

Arnþóri u segir hún. Síöan sóttí (Jrauguidnn á Arnþór, og ætt hans, og

banaði tveim konuni, en varö síöan bundinn,

Séra SigurÖur á AuÖkúlu. (þessi Bagá ér tékin eptir handriti Amljóts

°lafssonarj. Einu sinin tíutti séra Sigurður messu á Svínavatni. Ætlaöi
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hann að ríða Heim um kvöldið, en hann koni ckki. Var hans lcitað daginn

eptir og fannst hann þá framan til í vatni þvi, sem Svínavatn heitir, og

liggur á milli kirkjustaðarins Svínavatns, Auökúlu og fleiri bæa. Sera

Sigörður var þá dauður, þfegar haön íannst, og allur sundur slitinn. þar

var og traðkur mikill. Sania dag og þfcttá varð, sást l>að frá kirkjunni á

Svínavatni, aö ínaður lá á vatninu og setti upp borðstóla, en því var einginn

gaumíft gefinn, og einginn báfði fylgt prestí um kvöldið, en dinit var, og lá

leið hans um ísinn á vatninu. þetta var um vetur í skammdeginu. Sáu

menn t>að seinna, að maður sá, sem á ísnuin hafði sözt, hafði veriö draug-

ur, og segja suniir að Horgliröíngar hefðu sent hann, en aörir aö Dalamenn

h'áfi gjört það; En það ætíá menn víst, að hanti háfi bnígðið sér í nautslíki

þegar hann reðst á ])rest. þegar draugurinn fór burtu aptur, kom hann

við á bæ l>eim, sem Melbrekkudalur 1
lieitir. Bóndi var að láta inn fé sitt

þegar hann sá manninn, og hafði hann tal af honum. Hann spurði hann

um crindi sitt, og ferðir. Draugsi sagöi bónda upp alla sögu. l>á sagöi

bóndi honum aö flýta sér, og fara ofan í þapn, sem heföi sent hann. Og

I>aö gjöröi draugsi. 2

Kúludr<aug-arnii». (Eþtír sögnum í Iíújiavatnssýslu.) Siguröur Magnússon

var prestur á Auðkúlu 1052 eöa 1054— 1057. Honum var scndur draugur í

köiiulíki af Vestfjöröuin, og fannst hann dáinn og illa útleikinn milli Auðkúlu

og Svínavatns. Bóndinn á Reykjúm sá til hennar, þegar hún fór uþp hjá,

og spuröi, hvert hún ætlaöi og hvert erindi hennar væri. Hún sagöist vera

send til að drepa prcstinn á Kúlu, af |>ví hann væri bezti prestur á land-

inu. Bóndi bað hana að gera svo vél, að konia viö hjá sér, l>egar hún

færi til baka, og segja sér fréttirnar. Kom liún svo við á Réykjútn, þegar

hún fór heimleiðis áptúr, og s]>yr bóndi hana, hvcrnig heföi farið, og sagði

hún af hið sanna. Bóndi spyr hana, hvort hún liafi |>á ekki gjört tíeira

ílt af sér. Hún scgir: „Bornin voru a8 leika sér á Mosfelli
,
og lángaði

mig í leikinn mcð þéim; blakaði cg þá viö eihíi I>eirra ? og lá ]>aö dautt

eptir á vellinum." „Hvcr ráð cru til að lífga það aptur, u scgir bóndi.

,,l>aö er að taka J>ví blóð, u scgir liún, ,,undir litlti tánni.
u „Jæa, faröu I>á,

u

scgir bóndi, „og drcptu þann, sem þig sendi.
u Tók hún þá strikiö vestur.

Ekki bar á draugagáiigi ú Kúlu, svo sögur færu af, fyrr cn eptir aö séra

Jón Jónsson eldri, sera þár var prestur 1S03— 1817, drukknaöi niöur um

ís á Svínavatni. l>óktust menn |>á sjá fiann þar á eptir r'íðá um vatniö í

túnglsljósinú, cn ávalt hleyjpti hann oíán í hjá Svínadalsárósnum, og var

þar að bisa við að ná hestinum úpp úr. Nókkrir Þykjast og síðan hafa scö

þáséra þorlák Björnsson (f 1832) og séra Jóhann sál. Pálsson (f 1840) í

fylgd hans. Hcíir niönmun þókt, sem þéir villi vegu manna á Svínavatni

1. þaö heitir nú i\Jelrakka(lalar.

2. Sera SigurÖur sá, sem sagan er af, er líklega Sigurbur Magnússon, sein var prestur

á Auökúlu 1054— 57.
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á vét'uma, en séra þórl&kur sál. er sá, seni áttar þá allájafna aptur, sem

viltir eru. Hann ríöur Ki frani fyrir hina embættisbræöur sína, og veifar

hvítum klúti ; við það fer villan af ferðamönnum.

Draugurinn og Jón Sigftisson. (Vestíirzk sögn.) Snæbjörn hét maður

er bjó í Vatnshorni á 18. öld. Honum var sendur draugur, er ráöa skyldi

honum bana, en ef hann gæti það ekki, átti hann aö drepa frænda hans,

cr Jón Sigfússon hét. Snæbjörn gat varizt árásum draugsins , en á Jón

Sigfússon réðst hann einhverju sinni, er hann var að leysa hey í garði og

Urðu l>ar harðar sviptíngar. Tók draugur allól>yrmilega á. En svo lauk,

að Jón bar hærra hlut , en vofan tók svo fast á honum , aö hann varð

magnlaus og rænulítill, og svo var hann þjakaður eptir viöskipti þeirra,

aö hann lagöist í rekkju og lá nálega heilan vetur, en hálfvisnun kom í

hönd hans.

Sögu þessa sagði Jón heitinn Sigfússon sjálfur merkum manni Magnúsi

Arasyni og sýndi lionum bæklaða höndina.

Draugur veitir ávorka. (Eptir Jokkam hroppstjóra Magnússyui í Skóguni í

Keykhólasveit.) Jón hét maður, hann var Sigfússon, og er nú andaður fyrir

hérumbil 30árum; var hann bóndi í Reykhólasveit, og bjó þar síðast, er

á Kambi heitir. Hann var lágur vexti, en riðvaxinn, hraustur, og harögjör,

og hinn mesti fjörmaður. þessi Jón sagöi frá því, aö þegar hánh var á

tvítugsaldri vinnumaöur á Kollabúöum hjá bónda þar, er Sigfús hét, bar

svo við vortíma nokkurn, að Sigfúsi þessum varð sundurorða við arnfirzkan

mann; er eigi getiö hvað hann hét, lenti í heitíngum með þeim, og hét

Arnfiröíngur aö senda honum sendíngu, er taka skyldi hefnd fyrir sig.

Skildu þeir viö það. Snemma liinn næsta vetur brá svo viö á bænum, að

gripir tóku að hrynja niður meö ýmsum undarlegum hætti , svo aö eingura

Þókti sjálfrátt, og allir þeir, er vissu um sendínguna
,

eignuðu það þegar

henni, enda þorði bóndi hvergi að vera einn. Fór nú svo fram um hríð.

Eitt kvöld er dimmt var orðið, var Jón ]>essi Sigfússon aö gefa lömbuni

úti í heygaröi; var hann geinginn inn í geilarbotn og leysti, veröur honum

bá litið utar eptir geilinni og hykist hann sjá flyksu nokkra færast að sér,

°g óöar er þrifið til hans mjög óþyrmilega, svo að hann hrökk fyrir. En
með |>ví Jón var óbilgjarn og einbeittur, réðst hann á móti og kvaðst hann

loingi hafa þreytt áflog við ófögnuð þenna. þókti honum það vera í manns-
mynd, þó mjög einkennilegt ; vildi draugur ekki taka tökura, heldur hrips-

ilöi hann og reif æ sem tíðast, og var svo harðleikinn, að Iiolcl gekk frá

heini, þar sem hann náði svo til. Loksins segist Jón hafa komið drau^

Þessuin undir og hnigið við þaö sjálfur í ómegin. Fánn Sigfús bóndi

hann þar í geilinni í óviti, og var hann allur blár og blóðrisa ; var hann
svo borinn heim og lá leingi eptir. þegar Jón var orðinn friskur, sagði

hann mönnum frá sögu l>essari, enda haföi hann nokkuð til sannindamerkis

;
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var t>aö það, aö hold með skinni milli þumalfíögUES og vísifíngurs á hægri

hendinni var numið burt frá beini, og íyltist skarö það aldrei síöan með

hold. Við drauginn urðu nienn síöan eigi varir.

Silíui'dæld og Djöíhidæld, (Eptir hándriti Egéerts skólapilts Olafssonar

Briems). Út frá bænum á Grund liggur graslaus melbrekka, en upp í hana

liggur dæld ein grasi vaxin, er sagfc er aö heiti Silfurdæld. A öndveröri

18. öld var á Grund í Eyafiröi Sigfús |>orláksson, lögréttuniaöiu'. Hann

var mjög gölðróttur (hann var borinn galdri af Eiríki Jónssyni á

Dvergstööum áriö 1711.) 1 Hann átti sökótt viö mann vestur undir

Jökli. Sá var og hinn fjölkunnugasti maöur; hann sendi Sigfúsi 18

drauga í senn. Sigfús sá, er þöir hófti ferð sína vestan; fer hann fcá

hegar til kirkjugarös, og vekur iipp draug einn skyndilega, og magnar

liann mjög. En er Sigfús haföi magnað drauginn, halda þeir af stað, Sigfús

og draugurinn. En er þéir voru skamt á leið komnir, mæta þeir |>eim

vestandraugunun í Silfurdæld; voru þeir \á 17. Sigfús heilsar á þá, og

spyr hví þeir væru ekki nema 1 7. þeií kváöust hafa étiö einn á Vatnsskaröi,

þyí aö þeir hefðj verið sendir ncstislausir heiman. Síðan réðu þeir Sigfús

á |»á vestandrauga
,

og feldu þá alla. Eptir það ræöur Sigfús á sinn

draug, og fer honum og iyrir, og heldur heim síöan. l>ar heitir síöan

Djöfladjeld, cr þeir áttust viö, en þó kalla sumir Silfurdæld.

Hiísdrau^uri nn. (Epiír sögri Jírútiir(>íi]ga i Stranðásýsln). þaö bar til í

Rifi, vestíin undir Snæfellsjökli, aö sjómenn uröu tóbakslausir. Undu þeir

jþví illa, en uröu þó að liaía þaö svo búiö, |>ví hvergi fékst tóbak í

kaupstöðtim nær en í Hofsós og HÖföákáíipstað. Vöktu |>eir |>á iipp draug,

og sendu hann norður til aö sækja sér tóbak. Drauguririn sagöist ekki

geta fárið nestislaus; þvf hann sagðist háfa vérið kvikséttur. En sá draugur

Þarf mat, sem lífándi íiefir vcriö gráfinn! Féingu þeir þá draúgnum nesti,

og fór hann svo á stað. Segiír ckki af ferðum lians. En svo bar við, að

nokkru síöju' var maður á ferð yfir FrÖðárhéiði. iiaim sá hvar maður sat í

brckku, og var að naga brfngukoll. Hafði hann íjölda inarga tóbaksbita í

kríngum sig. Maðurinn yrðir i\ íiann, og biöur haun, að gefa sér íípp í

sig. þegar hinn Héyrir þáð, bíöur híánn ekki boðanna, heldur fer undir

eiris á stað. Rak hánn alla tóþaksbitana á undan sér, eiris bg fjárhöp, og

fór meö réksturinn vcstur í Rif. Ér það haft fyrir satt, aö ekki þryti þa

Rifsínga tóbak l>ami vetur.

Draugur lekur oi'an.
2

(Eptir handriti séra Skúla Qísláspnar á Stóranúpi)-

Maötir nokkur gekk eitt sinn með sjó seint um kvölcl. Kom þá að honun)

1. Sbr. Árbækur Espólins, IX. 0. bls.

2. þaS véröur ckki sðö, hvort |)cssi draugúr ér uppvakníiigur éöá apturgánga, og

ætti
J)á

sagan inn í í'yrri greinina, ef svo væri.
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sjóvótur draugur, og gekk svo nærri honum, að maðurinn átti ekki annars

úrkosti, en hörfa undan út í fiæðannál, og óð hann þar. Sá maðurinn,

aö ekki var til góðs að gjöra. Lagði hann |>á til draugsins í bræöi meö

bröddstaf sínúm. Hopaði hinn |>á undan, svo maðurinn komst uppj En
ekki var hann lángt kominn, fyrr en hann mætti mánni. Tók hánn há

ofan og heilsaði, og ætlaði að Spyrja til vegar, |»ví hann vissi óglögt, hvar

hann fór. En hinn tók aptur ofau altsamau, hatt og höfuð. Maðurinti brá

þá staf sínum milli háls og höfuðs, svo draugurinri kom |>ví ekki á sig

aptur^ og hríngsnerist, þar sein hann var kominn; en maðtirinn áttaðisig,

og komst heim. Sama er uin galdramenn sein dráugá, að sýnist þeir taka

höfuðið af sér, komá þeii' því ekki á sig aptúr, ef einhverju er brugöið

yíir strjúpann.

IIjona-djÖf'ullinii. (Eptjr Bögn Siguröar múlara (jucnmmlssonar). A GéttV

m'undarstöðum í Skagatirði þjuggu einu sinni bjón, og fóru hugir heirra

ekki sainan. Enda var þaö inælt, að -annar maður væri;«í þíngum við konnna
<9

°g Því alt sitt til, að spilla milli iijónanna. I því skyni magnaði

hann fjanda einn í hundslíki, mórauðan að lit. J>cnnan fjanda sendi hann

á Geiímundarstaði, til að veröa hjónadjöfull. Qldruð kona var í dvöl hjá

þeim hjónnni á öeirmundarstöönni ; liún tók eptir því, aö í hvert sinn,

áður en bjónin fóru að rífast, koni mórauður hundur inn í baðstofana, fór

upp á pallinn og lagði kanann 1 upp ;í rúmið á milli bjónanna, l>ar sem

þau sátu, og geispaöi svo ólundarlega. þegar seppi var búinn að |>essu,

var hað æfinkga segin saga, að hjónin fóru að rífast. Gamla konan talaði

þá við hitt vinnufólkið um fyrirrennara þann, er hún sæi, fyrir rjfrildi

bjónanna, og kom því öllu ásamt um , að hlin skyldi segja konunni frá

l>ví, er hún sæi, og vita, livort hún gæti ekki með |>ví miðlað málum milli

hjónanna; l>ví raunar voru hjónin ástsa'A hjá ölluin hjúum sínum. Einu

sinni tók hin skygna kona húsmóðtir sína tali, og leiddi henni fyrir sjónir

ókristjiegt athæii þeirra bjóna í rifrildi og annari sambúð. Eonan tók

ekkert undir það með fyrsta, en hin aldraða kona sagði, að hún mundi

gjöra ser jneira far uni að foröast iildeilur viö bónda sinn, ef hún vissi,

af liverju rifrildi |>eirra risi. Síöau sagöi hún lienni upp alla sögu, og

bað haua |>ess leingstra oröa, aö vægja í öilu til við bónda, svo liún skeniti

ekki skrattanuni leingur með illdeilum sínuin. Konan hét henni góðu uni

þaö alt, seni í sínu valdi stæöi. Fór þá svo, aö sanikomulag þeirra hjóna

batnaði dag af degi; |>ví konan sló áValt undan bónda sínum, og svo fór

á endanum, að sambúö þeirra varð ástúðleg; enda sást raóri aldrei írainar.

Svarti-dauði. (Eptir liaudríti séra Skúla Gislasonar á Stóranúpi). þegát Svarti-

dauöi geisíiöi á íslandi, komst hann aldrei á Vesttjöröu, þvíað 12 gnldra-
— ii .

i . i
i . i - i i

v

1. \>. e. skoltinn.
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menn vestra tóku sig saman og mögnuðu allir sendíngu á móti honum.

En Svarta - dauða lagði yfir landiö, eins og guíu, sem náöi upp í miðjar

hlíöar og út á miö fiskiniiö; réöu fyrir gufunni karl, er fór meö hlíöum,

og kerlíng, er fór með löndum fram. Gistu hjón l>essi hjá kotbónda nokkrum

á Svalbarösströnd; þókti bónda þau heldur ískyggileg, og vakti um nóttina,

þó hann létist sofa; heyröi hann þá, hvernig þau ráögjörðu aö haga feröum

sínum um daginn, til |>ess aö eyða bygðina, og um mprguninn voru þau

horfin. Bóndi brá |>á við og fann Grundar-Helgu, er var landsdrottinn

hans, og sagöi henni hvers hann heföi oröiö var. Tók hún ]>á ráö ]>að,

að flytja sig og fólk sitt á íjöll upp, og dugði l>að, sem kunnugt er orðiö.

i>egar gufan og mánndauðinn tók aö færast vestur eptir, höföu galdramenn-

irnir sendínguna tilbúna; var hún graöúngur mikill fleginn ofan að knjám

og dró hann húöina eptir sér; hitti hann karl og kerlíngu undir klettum

í fjöru viö Gilsíjörð, þar sem leiðir þeirra urðu aö liggja saman; sáu

skygnir menn aögáng þeirra, og lauk svo, aö uxinn kom l>eim inn undir

húöina, lagöi ]>au undir og kramdi þaú sundur. Til minníngar uni morð-

varga þessa var þetta ort:

,,þrifðu forkinn þrítenta,

t>rjú mörbjúgun einnig ]>ar,

og meö lensu uppgötva 1

ár, þá Svarti-dauöi var.
2a

Um l'orgeirsbola. (Eptír Benedikt á Gautsstööum.) Hér uni bil á miðri

18. öldvar sá maður uþpi í Fnjóskadal, sem þorgeir hét, hann var fæddur

á Skóguni á þelamörk
,
og var ógiptur og vinnumaður á ymsum bæuni

þar í dalnum, tryggur og blíður við vini sína en harður og hefnigjarn við

þá sem gjörðu móti skapi hans, og ]>að höföu menn fyrir satt, aö hann

mundi vera býsna göldróttur, l^ess er getið, aö eitt sinn baö hann ser

konu þar í dalnum eður í næstu sveit, en konau vísaði honum frá; varð

honum skaphúngt af þessu og héitaðist viö hana. Eptir |>etta er mælt

hann hafi fengið ser flegið kálfshöfuð, sumir segja nautsklauf, og komið

þar í hundslöpp; en hvort sem var, kvað hann þar yfir gáldra og magnaði

það svo meö fjandans krapti , aö af því átti aö verða draugur sá í nauts-

líki sem síðan var kallaður þorgeirsboli. Er svo mælt, að hann hafi átt

að senda þenna ófagnaðar gest konu þeirri er honuni synjaöi ráðahagsins

við sig, og haíi boli átt að eiga við hana ]>ar til hún hati dáiö af viöur-

eign hans. Sumir segja þáð hati komið niður á systur hennar, og vitum

viö eigi hvort sannara er. Eptir ]>etta þörðu menn ekki að mæla í miðjuna

1. Uppteikna, a6rir.

2. þrítenti forkurínii er M, mörbjúga cr C, lensa er L. Eptir JjCSsu ártali er svarti-

dauöi talinn 1350, oins og liann gekk urn Noröurálfuna, en hann kom ckki fyrr en 1402

út híngaö, eins og Arbækur Espólins sýna, I, 122. bls.



hlíðuin við þorgeir
.,

því el' ekki var gjört aö vild hans, var honum ekki

ótamt aö grípa til heitínga. Nokkru síðar giptist hann og bjó á Vegeirs-

stööum í Fnjóskadal 27 ár og átti t>ar nokkur börn, þaðan flutti hann

húferlum aö Leifshúsum á Svalbarösströnd og er |>á mælt aö mönnum hafi

þótt vaxa reimleiki í héraöinu, þvl boli fylgdi jafnan þorgeiri og börnuni

hans. Menn þóktust vSjá hann og veröa varir hans bæöi vakandi og sofandi

;

sumir ]>eir er ekki sá hann, heyröu hann opt baula meö dimmri rödd, og

viröist ]>aö l>á optast vera eins að heyra og niöur í jörö raidir fótum þeirra.

Optast þóttust menn sjá hann í nautslíki og svo útlítandi sem fleginn

væri bæöi hausinn og svo allur skrokkurinn og leföi húöin öll aptan viö

hann og sýndist holdrosan jafnan snúa út, og dróst svo þessi dræsa á

eptir honum ]>ar sem hann fór. Stundum þókti mönnum hann vera í ær

eöur kýrlíkimeö ymsum litum, var hann þá opt aö bera kálfi eöur lambi

og komst mjög viö í hríöunum og emjaöi sárt, en færi memi aö forvitnast

um þetta, var alt á sama augnabliki horfiö. Stundum sýndist hann sem

hundur eöur köttur o. s. fr. jþaö er sagt að flysjúngur nokkur hafi átt aö

hafa í flimtíngi viö þorgeir eitt sinn, áö sveit sín væri nautlaus, og spurt

hvort ekki fengist naut hjá honum; þetta hafi þorgeiri gramiét
,

og sagt

hann skyldi ekki optar biöja sig um naut, en eptir þaö hafi maöur sá átt

aö deyja vofeiflega, og héldu suroir aö þorgeirsboli mundi hafa séö ráö

fyrir hohum. það er liaft eptir þorgeiri á efri árum hans, aö hann þyrfti

aö nýja bola sinn upp aptur, því hann væri í standi til aö veröa manns

bani
,

og það þóktust menn fyrir víst vita, aö hann heföi svo gjört, því

þaö virtist umgángur hans vaxa um tíina í sveitinni, svo fénaöi og gripum

var ekki meö öllu óhætt fyrir beinbroti eöur ónáttúrlegum flogum, ef þaö

varö á vegi þar sem hann fór sem fylgja undan þorgeiri eöa afkomendum
hans og tengdamönnum , Þó var sagt að umgángur þessi heföi dofnaö aö

nokkrum tíma liðnum. Eptir |>etta þóktust menn verða þess varir, að þorgeir

væri aö tala viö bola sinn á næturnar og spyrja hann að hvort hann

væri í nýja eöa gamla belgnum sínum núna, en ekki heyröu menn honum
væri neinu svaraö. Til sanninda um það hvaö fast boli fylgdi þorgeiri og

hans fólki, er |>aö sagt, aö eitt sinn hafi gamall máðúr geingiö út úr bæ
sínum um næturtíma, hafi hann þá þókst sjá þorgeirsbola í hlaövarpanum

og þar meö Húsavíkur-Lalla og Eyjafjaröar-Skottu, réðiíst þau bæöi í senn

á bola og uröu miklar sviptíngar, honum sýndist bola veita heldur miöur

því húöin flæktist aptan viö hann og um fœtur honum, en skrokkurinn

sýndist sem nýfleginn og allur blóörisa. Karlinn horföi á þenna leik

stundarkorn en vísaði þeim síöan öllum til neöstu bygöa. En rétt að

þessu búnu kom ættíngi þorgeirs. það er líka haft eptir einni kerlíngu,

að hún þóktist sjá bola hlaupa heim aö bæ l>eim sem hún var á

meö uppspertan halann á undan ættmönnum þorgeirs. Önnur kerlfng

þóktist sjá svipi nokkura sjódauöra manna, sem vóru nýdruknaöir, flakka
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þar um Eýóárbakkana og teyma þorgeirsbola milli sín, og taldi hún þetta

bæöi ínaima og óveðra fylgjur. Svo baí við á bæ nokkrum í Fnjóskadal

að dreingur átta vetra ætlaði út úr bænum séint um kveld, en þegar

hanh kom í bæjardyrnar, sýndist honuni grár hestur standa á hlaðinu;

honum sýndist hann hryggbrotinn, svo kviðurinn náði oían að jörð, Ogj

skorin af honum bæöi eyrun og svo sterturinn, og væri hann svo blóðugur

bæöi aptan og framan. Dreingurinn varð hraddur og hljóp inn og sagði

frá, og sagðist ekki vita hvaða skehnir lieföi fariö svona nieö skepnuna,

og beiddi fólkiö að fara út og sjá. þaö brá við, og fór út en sá ekkert

;

var svo leitaö krínguin bæinn og um túniö, og sást ekkert, erí í sama

vetfangi kom dóttir þorgeirs, og beiddi gistíngar, og þóttust menii þá vita

að þetta hefði verið þorgeirsboli. Á bæ í Höfðahverti átti fulltíða maður

aö sækja kýr seint um kveld að álíðnu sumri , en þegar hann rak kýrnar

yfir túniö heim að bæmim, sýndist honum koma gráskjöldóttur nautkálfur

hlaupandi, og í sömu svipan ríða annari kúnni. Hann sá kúna. fara

saman í hnipur og heyrði hana reka upp ógnarlegt og ámátlégt öskuri, en

um nótfána lét kýr þessi kálffángj sínu með miklum býsnum. Sneinma um
morguninn kom aö |>essum bæ mágur þorgeirs og fór sömu götuna og

hinn maöurhm rak kýrnar kvöldinu áður
,

og eignuðu ménn 1>á þetta

þorgeirsbola. — Einu sinni sá maður Húsavíkur-Lalla ogEyjafjarðar-Bkottu

á þorgeirsbola, liann reið, en hún sat á húðinni, eins og á sleða.
1

Á öðrju eöur þriðja ári þessarar áldar dó [>orgeir, en ættfólk hans

dreifóist' Síöan linti umgángi þorgeirsbola, og það er víst aö nú á þessum

tímum hvorki heyrir eða sér neinn til þorgeirsbola, en |>etta segjuin við

ív.tt einsogvið heyrðum gamalt fólk segja á úngdómsárum ökkar og þóttist

þaö ba/ft satt aö mæla, en hvað um það hefir liðið getum við ekki með

vissu sagt. Og cr svo lokið frásögnum þeim sem við höfiim heyrt af

þorgeirsbola.

l'orgeirs-böli. (Kptir handriti Hjiirnar Jóhann^sonar ;í Finnstööuin í Kinn og

Gísla Konráössonar.) þorgeir hét maður, sein margir kölluðu Galdra-Geira;

bróðir hans hét Stefán, kallaður Kvæða-Stefán, I>ví sagt er, aö hann kvæðí

og sýngi viðbrigða vel; þeir voru lónssynir. Hinn þriðji maður er enn

nefndur, sem Andres hét: hann var móðurbróðir þeirra bræðra; voru þeir

allir úr Fnjóskadal, og reru haustvertíð í Hrísey á Eyafirði. j>essir menn

er sagt aö hafi starfað allir að þv£, að búa bola út. Sagt er áð þorgeif

feingi ser kálf uýborinn lijá konu þár á eynni, skar hann síöan ]>ar sero

honum þókti hehtast, tió hann aptur á malir, sumir segja áptur af mölum,

svo hann dragi skinnið aít á róunni^ og magnaði hann með fjölkyngi H
þókti þeira rrænaum þetta ékki nóg aögjrnt., lieldur letu þeír í benina af

átta hluium, af lopti, og af fugli, af manni, og af hundi, af ketti, og aí

1, þessari grein er bmtí inn eptir sugn Kdvald.j Joljnsens úr Húsavík.
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mús, og enn af sjókvikindum tveimur , svo níu voru náttúrur bola með

nauts-eðlinu. Gat hann því jafnt farið lopt, sem lög og láð, og komið fyrir

sjónir í öllum þeim myádum, sem í honum voru náttúrur; og eptir því

sem honum þóknaðist; þó boli væri svo útbúinn, sem nú var sagt, Þókti

þörgeiri ekki úgglaust , að harin kyhni að vérða yfirstiginri , fékk hahn

sér þvf sigurkufl af barni og steypti yfir harin. Af ]>ví þörgeir gekkst

mest fyrir að útbúa bola og magna hann, var hann við hann kendúr og

kallaður þorgeirs-boli, enda þurftí hann fyrst og fremst á honum að halda

til vika. Svo stóð á, aö þorgeir hafði beöið konu |>eirrar, sém Guðrún

hét Bessadóttir; en hún vildi ekki eiga Geira. Sendu þeir henni þá bola.

þó var t»að nokkra stund, aö boli gat ekki unnið á henni; en að lokunum

fór svo, að henni varð hvergi vært fyrir honum, og þegar hún var flutt

bæa á milli, urðu stundtim að fylgja henni 6 og 8 menn, því fáuni Þókti

sér fritt með herinii þó var hún stundum gripin af hestbaki og snaraö

3 eöa 4 faðma burtu, því hendi fylgdu svona margir; en aptur hafði hún

friö fyrir honum annaö veifiö. Loksins beið hún bana af þeim skráveifum,

sem boli gerði henni. Eiiíu sinni var Guðrún stödd við kirkju; kvaldi þá

boli hana svo í kirkjunni, að hún hafði éingan frið, og fékk svo htn'ö flog,

aö henni lá viö meiðslum. Gekk þá maður út úr kirkjunni • og sá, hvai*

boli lá á húshlið; önnur hlið hússins sneri að kirkjunni, en á hliðinni, sem
frá sneri, lá boli, og hafði granirnar upp á husniæninum, svo maðurinn

sá í opnar nasir hans. Sýndist honum leggja gráan streirig úr nösunum

og út að kirkjunni. En þegar maðurinn köm svo lángt, að hann sæi á

hina lilið hússins , var skrokkurinn á bola að hverfa burtu af húsinu.

Bóndi nokkur, Magnús að nafni, bjó á bæ þeim í HöfðEhvérfi, sem Sund

heitir. Kona Magnúsar hét Helga, og var náskyld Guðrúriu Bessadóttui".

Eptár lát Guðrúnar beindist boli helzt að Helgu og kvaldi hana sí og æ.

|>á var kurináttumaður uppi í Eyafirði, sem Torfi hét; og átti heima á

Elúkúm. Torfi var beðinn að fyíirkoma bola, og frelsa með því Helgu.

Fór Tórfi út að Sundi, og sá, hvar boli hélt sig; lá hann á baðstofunni

uppi yfir Helgu, og kvartaöi hún mjög um, hvað þúngt væri ofan á srr,

einkum á fótunum, þó þeir væri naktiri; éndá lá boli \vtt uppi yfir |u;im.

Torli gat ekki fyrirkomið bola, af því hann sagðist ekfci vitá, hvort sigur-

kuflinum hefði veriö hleypt ofan af barninu, eöa það hefði verið sprett á

hann neðan á fótum, og honum svo smeygt u])p af ]>ví, ]>ví |>að \xv\ ýmist;

en í kuflinum væri hann illa vinnandi. Sögn manná var ]>að, að Helga

heföi um síöir beöið dauöann af völdum bola, ogaö hann fylgdi fólki hennar

leingi eptir það. þó það væri uppháflega tilœtlun þorgeirs með bola, að

láta hann gera út af við Guörúnu, hafði hann íil að gora ýnisar fleiri

glettur |>eim, sem hann ]>óktist eiga varhefnt viö; |>\ í jáfhan var boli honuni

fylgisarnur, og stundum nógu nærgaungull. Opt sendi þorgeir liann til

að ríöa kúm annara manna, og ónáöa þær, og rak hann þær opt afvega.



352 UPPVAKNÍNGAR.

Tíöum heyröu menn hann og gaula í hoku og myrkri. þorgeir var eitt

sinn kominn aö Hallgilsstöðum
,

og var |>ar um lestur, en gekk opt út

undan lestrinum. þegar búið var aö lesa, kom bóndi út meö þorgeiri, og

sáu þeir tá sem þokubelti noröur til íjallsins, en annars var heiöskírt

veöur. þá sagöi þorgeir: „DjöfúII getur hann orðið Iángur núna. u Ætluöu

menn, aö hann ætti við bola, og neytti hann þá i»ess, að ein náttúra hans

var af lopti. En litlu síöar rak á grenjandi byl, og hugöu menn, aö boli

heföi viíaö það fyrir, og opt urðu menn slíks varir fyrir illviðrum og öörum

tíöindum. Sagnir eru um það nyröra, aö þau IIúsavíkur-Lalli og Eyafjarðar-

Skotta, heldur en Hleiörargarös-Skotta, liafi slegiö sér saman viö þorgeirs-

bola, og ekið fram endilánga Fnjóská; en það var húðin af bola, sem þau

Lalli og Skotta sátu á, en boli dró allan drösulinn á halanum. 1 þegar

bola gekk ekki vel aö koma I>ví fram, sem hann átti aö vinna fyrir þojgeir,

hvarf hann aptur heim til hans, og beindist að honum sjálfum, gerði honum

ýmsar glettur, og vildi fyrirkoma honum. Enn þó þorgeir væri vel fær í

galdri , veitti honum allöröugt opt og tíöum aö verja sig fyrir bola, og

mátti alls til kosta, ef einhver gutti bljóp í bola við hann. Einu sinni

sókti boli svo fast eptir aö ná lífi þorgcirs, aö hann flúöi ráöalaus undan

honum inn í bæ til konu sinnar. Konan hélt á úngbarni, sem þau áttu,

og ætlaöi þorgeir aö taka það í þessum vandræöum og fá bola, til aö sefa

hann meö því. En konan baö hann í öllum bænum aö gera þaö ekki,

heldur skyldi hann taka kvígu, sem þau áttu úti í fjósi, og gefa honum

hana. það gerði þorgeir, leysti kvíguna og hleypti henni út. En aö stundu

liöinni fannst kvígan öll sundur tætt í smástykki nálægt bænum. Síöan er

ekki getiö , aö hann hafi gert ílt af sér til muna , nema hvaö hann æröi

opt kýr eptir [>aö. Hann fylgdi og ættmönnum l>orgeirs, og ekki þorði

þorgeir annaö, en láta dætur sínar, sem báöar hétu Ingibjörg, bera rúna-

stafi í svuntum sínum til varnar sér fyrir bola. þegar boli sást, var hann

í ýmsum myndum, eins og áöur er sagt; stundum í mannslíki eöa hunds,

en optast í nautslíki meö horn, íieginn aptur á hala og dró húöina blóöuga

á halanum á eptir sér. En í hverri mynd sem hann sást, þókti hann æriö

ljótur og voru flestir menn viö hann hræddir. það er sögn flestra manna,

aö þorgeir hefði ekki komið bola fyrir, áður en hann andaöist, enda er

það í mæli, aö þegar l>orgeir lá banaleguna og var aö fram kominn, hati

grár köttur, aörir segja, svartur hvolpur, sézt liggja í hnipri á brjóstuiu

hans, og væri það ein mynd bola. Sumir segja, aö boli hafi veriö búinn

til í byrjun 18. aldar, 2 en aörir aörir nálægt miðri þeirri öld.

llauöi boli. C-Bpör Dr. HalJgrími Scliovíng í Roykjavík.) l>egar séra Tómas

Skúlason var á Grenjaðarstaö (178G— 1808), hélt hann 2 vinnumenn; hét

1. Sbr. Fjölni, ár. Kh. 1847, 1G. bls.

2. Dr. Maurers Isl. Volkss. 78. bls.
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annar Bjarni, en hinn Marteinn. þeir sváfu tveir einir frammi í skála í

bænum. Bjarni var áöur kvongaður, en haföi skilið við konuna, og af Því

hann fór að leggja ástarhug á aðra stúlku þar nálægt, vildi hann um fram

alt losa sig alfariö viö konu sína. Hann tók þá upp á því, að hann fékk

af kunnáttumanni einhverjum þar nyrðra, að kenna sér að vekja upp draug,

sem hann ætlaði að senda konu sinni, til að gera út af við hana. Bjarni

fór síðan að vekja upp drauginn, og sleikti náfroðuna af vitum hans, eins

og lög gera ráð fyrir; en að þyí búnu réöst draugurinn á hann, og lauk

svo þeirra viðskiptum, að draugurinn varö Bjarna yfirsterkari, og komst

Bjarni með illan leik lífs undan honum. Svo fór því fjarri, að draugur

þessi yrði Bjarna að þeim notum, sem hann haföi til ætlazt, aö hann

ásókti Bjarna bæði í vöku og svefni eptir þetta, svoBjarni varð hálfsturl-

aður af öllu saman ráðlagi sínu ; þess vegna varð þeim Marteini og honum
opt ekki svefnsamt á nóttum í skálanum, því draugurinn var einatt að

berja skálann utan, og halda fyrir þeim vöku, þángað til Bjarni fór ofan,

og var þá úti leingri eða skemri tíma næturinnar. En ekkert vita menn
um það, hvað þeim Bjarna hefir þá farið á milli, nema hvað hann sagöi

sjálfur frá, þegar hann kom inn aptur til Marteins. þegar þetta hafði

geingið um stund, fór Bjarni að verða hálfbrjálaður annað veifiö, og í þeim

vandræðum sínum leitaöi hann enn til kunnáttumanns nokkurs, og bað hann

að kenna sér ráð við þessari ásókn draugsins. Maðurinn fékk honum blaö

meö einhverjum stöfum á, og segir honum, að hann skuli fara einhverja

nótt út í kirkjuna á Grenjaöarstaö, skrýöast öllum messuskrúöa, og standa

þar skrýddur fyrir altariuu um nóttina innan í gráðunum, og hreifa sig

ekki þaðan, hvað sem fyrir hann beri, eða hverjir sem honum sýnist til

sín tala, því þeir vilji ginna hann út fyrir gráöurnar, og þá væri úti um
hann. Seinast sagði hann að mundi koma rauöur boli ákaflega stór, og

vilja slæma túngunni milli hans og altarisins, en þá lægi honum lífiö á,

að vera svo handlaginn aö koma seðlinum á túngu bolans, og ef honum
tækist þaö, mundi hann ekki þuría að kvíða árásum draugsins framar.

Eptir þetta fór Bjarni eina nótt út í kirkju, og fór að öllu, eins og fyrir

hann var lagt. Kom þá til hans hver mannhríngurinn á fætur öðrum uin-

hverfis gráöurnar, og þekti hann mjög fáa þeirra. þeir ávörpuðu hann

nieð ýmsu móti, og báðu hann með blíðu og stríðu að fara frá altarinu,

°g koma út fyrir til sín. Einn af þeim, sem Bjarni þóktist þekkja þar,

var séra Hallgrímur Schevíng, afi Dr. Schevíngs, og vildi hann teygja

Bjarna til sín, út fyrir gráöurnar. Hríngirnir hurfu burt hvor eptir annan,

tegar þeir gátu eingu áorkað, meö aö koma Bjarna frá altarinu. Loksins

kom til Bjarna rauöi bolinn; hann teygði túnguna inn fyrir gráðurnar,

°g vildi bregöa henni milli Bjarna og altarisins, eins og hann ætlaði að

flensa hann út fyrir. En þá heppnaðist Bjarna að koma seðlinum á

Wngu hans, og hvarf boli þá í sama bili, enda varð Bjarni einkis var
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eptir þaö í kirkjunni, og aldrei urðu síöan brögð aö draugsaðsókninni

aö honum.

3. GREIN.

FYLGJUR.

þess var gétiÖ í inngánginum fyrir draugasögunum , aö fylgjúr væru

annaöhvort apturgaungur, eða uppvakníiigar, og þaÖ eru l>œr eptir þéirrí

hugmynd sem nú er orðin almenn um fylgjur. En í fornöld var alt öðru

máli aö skipta, því þá koma fylgjur optast fram sem andlegar verur, enda

eru þær arinað veifið kallaðar dísir,
1

seni fylgi hverjum einstökum manni,

verndi hann og farsæli, og liggur þá nærri að ímynda sér, að fylgja sé

sama og hamíngja

,

2 gipta eða gæíá, auðna eða heill. En eins og hver

einstakur maður átti fylgju, eins áttu og heilar ættir kynfylgjur eöa ættar-

fylgjur, 3 sem viröast hafa veitt hverri ætt fyrir sig fulltíngi í andlegum og

líkamlegum cfnum. Bæöi finnst það í fornsögum, aö þegar sá var feigur,

sein fylgju átti, eöa um það leyti sem hann dó, leitaði fylgjan sér staö-

festu hjá einhverjum öörum nákonmum ættíngja hans, 4 og eins hitt,

aö maður á deyanda degi gat gefið giptu sína og ættarinnar l>eim, seni

hann vildi eöa þókti hennar maklegastur, 5 og enn eru þess dæmi, áð lifandi

jnenn og karskir leggi til með öðrum hamíngju sína, og jafn-velkristinn

maður og Olafur konúngur helgi. Annars virðist það hafi veriö alnienn

trú, aö fylgjan dæi með hverjum manni, og er þaðan dregið þaö orötak,

aö allar dísir eins séu dauðar 7 (eða eins og nú er sagt öllu optar: „ekki

eru allar dísir dauðar enn," þegar ekki er úti með einhvern), eða að dísir

séu orönar þeim reiöar eöa afundnar, sem er heillum horfinn. 8 Sumir er

1. Fms. II, 195. bls.

2. Ilmkr. Ilolmiæ, 1817; II, c. LXVIII, 84, bls.

3. Völsúngasaga (í Fas. I. KIi. 1829, 122. bls.), 4. kap.
;

þórbarsaga lirebu (Hóla

útg. 1750, 70. bls.) VIII. cap. ; Vatnsdæla saga (Leipzig 1800, 58. bls.), 30. kap.; Fms.

II, 195. bls.

4. Ilelga-qvípa Hatíngja-skapa (Sæmundar-Edila. Holmiæ 1818, 140.— 147. bls.);

Víga-Glúmssaga (Havniæ, 1780, 50. bls.), 9. cap.; Hallfrebar sagá vaudræbaskálds, tilfærð í

Gunnlaugssögu ormstúngu, Havniæ, 1775, X. cap., 130.-131. bls. í 88. nebanmálsgrein,

og útgáfan í Leipzig 1860, 114. bls.

5. Laxdæla Havniæ, 1826, cap. 26., 102,— 104. bls. Draumr þorsteins Síbu-Halls-

sonar aptan viö sögu hans. Leipzig, 1859, 17. bls. (í Analecta norrœna) og Fornrit

XXVII. Kh. 1860, 130—132. bls.

6. Sbr. fyrnefndan staö í Hmkr. II, 84. bls.

• 7. Fas. II, 47. bls. Njála, XLI. cap., 62. bls.

.
8. Sbr. Grímnismál, 53.. v. og Atlamál. 27. v. í Sæmundar-eddu Stokkholms útg.
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sagt að hafi átt fleiri en eina fylgju, og örlar jþá opt á því, aö önnur eða

aðrár Þeirra eru vondar, en hinar góðar. 1

Um úppruna fylgnanna er sú skoðun orðin ofan á hjá þeim, sem um
það efni liafa ritáð,

2
að þéer myndist af barns fylgjunum. Eins og kunnugt

er, er belgur (hamur) eða himnur utan um barnið í móöurlífi. I fæðíngunni

rifnar sá belgur sundur utan af barninu, 3 en losnar ekki frá móðurinni,

fyrr en skemri eða leingrí tfmi er liðinn, frá ]>ví barnið er fætt. þessar

himnur eða belgur lieitir eím fýlgjá eða barnsfylgja, og hefir ekki verið

alilíti! trá á héími til forna. FMmr prófessor segir og hiklaust, að fylgjan

hafi verið álitin heilög, sem ekki mætti á nokkurn hátt misbjóða, og því

hafi það tíðkazt, að grafa hana undir dyraþröskuldi, þar sem móðirin geingi

um á degi hverjum, |>egar hún væri stigin af sæng. En sú var orsök til

þess, að menn álitu fylgjuna helga, að menn ímynduðu sér, að nokkur hluti

af sái fóstursins yrði eptír í iylgjuimi, þegar barnið fæddist, en kæmi síðan

með henni. Ef nú barnsfylgjunni var íleygt út á víðaváng, þar sem bæði

vondir andar komust að henni og gjörðu barninu með því mein, eða hrædýr

átu hatia upp, eða þá að hún var brend, varð barnið fylgjulaust; en það

l
Jókti jafn-ílt, og ef einhver var skuggalaus. 4 þegar barnsfylgjan var gráfin

á þann hátt, sem fyrr var sagt, átti maðurinn fylgju (mannsfylgju) í einhvers

Þeös dýrs líki, er honum var sjálfum líkast, bæði að skapferli og útliti, t.

d. í bjarnarlíki eða arnar, úlfs, eða uxa, eða galtar, ljÖns eöa léparda;

svikulla manna fylgjur og hrekkvísra og galdramanna voru í tóu líki eða

i'efkeilu, en fríðra kvenna í álptarlíki. í öllum þessum myndum gjörðu

fylgjur vart við sig á fyrri tímum, og boðuðu komu þeirra manna, er þær
áttu.

Betur hefir sú trú við haldizt frá fornöldunum, að menn ímynda sér, að

sálin geti yfirgefið líkamann um stund, verið fyrir utan hann, en vitjaö hans

svo aptur ; af þessu eru leidd mörg orð : vér köllum að maður sér hamslaus og

1. Fms. II, 195— 196. bls. og draunikonur Gísla Súrssonar í sögu liaus (Kh. 1849)

41., 44.-45., 58.-59., G3 —G5. bls.

2. Um paÖ hafa bezt ritaö Prófessorarnir Finnur Magnússon í Ecldalæren , 4. I Id.

Kh. 182G 35.—49. bls. og l)r. K. Maurer í Bekerung des norwegischen Stammes ziira

<'hristenthume. II, 07.—71. og 402. bls., og í Ifil Volkss. 79.—80. og 82.-83. bls.

3. |>aö var, og er jafnvel enn, trú, aÖ j>aÖ yrÖi einstakur lánsmaöur , sem „fæddist í

•iigurkufii." En sigurkuíi er himna ein, sem er næst barninu og utan um ^aÖ alt niöur

^il miös, cöa leingur, ^egar jjaö fæöist, og er liún alt annaö en belgur sá, sem barniö

hggur í í móöurlífi , som spríngur eöa er spreingdur utan af ])VÍ í fæöíngunni. Af fví

l»aö ber svo sjaldan viÖ, aÖ börn fæöist i sigurkufli, hefir pví veriö trúaÖ, aö sá liinn sami

^ctti aÖ verÖa skygn, aldrei meint viö gjörnínga og bera sigur úr hverju máli, ef hann
baejji á ser sigurkuilinn liertan (Eddalæren, IV, 141. bls.)

;
og enn er j>aÖ trú , aö [iaÖ

1}arn, sem sigurkuilinn er feinginn hertur, fyí honum er ávalt haldiö til liaga, til aö

;
^ S^r eptii; aö j>aö er komiö nokkuö til vits og ára, og rífi j>aÖ liann ekki cöa

skemmi, \,X veröi [»aÖ áreiöanlega lánsmaöur. Eptir sögn GuÖríÖar, Ijósmóöur í U(>ykjavík.)

4. Sbr. Svartiskó4i í sögunum af Sæmundi fróÖa.

23*
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hamstola af ákafa cður æðifenginni reiöi
;
hamhleypa er kallaöur ákafur maöur

og skjótvirkur ; hamur er vestanlands kölluð kona sem er geðvargur, óhemja,

og annaö því um Ukt. Alkunn eru og oröin, aö hamast, skipta hömum og

enn fleiri. En af því þetta er skyldast hamförunum fornu, i>ykir bezt við

eiga, aö setja hér þá einu sögu, sem mér er kunnug að til sé þessa efnis.

Dalakúturinn. (Eptir sögu gamallar konu í Borgarfirði.) Einu sinni VOru

margir menn á ferö. þeir tjölduöu á sunnudagsmorgun á fögrum velli

grœnum. Veður var bjart og fagurt. Ferðamennirnir lögðust niður að

sofa, og lágu í röð í tjaldinu. Sá, sem fremstur lá við dyrnar á tjaldinu,

gat ekki sofnað, og horfði hann til og frá um tjaldið. Sá hann þá bláleitan

gufuhnoðra uppi yfir manninum, sem innstur lá. Gufuhnoðrinn leið fram

eptir tjaldinu og út. Maðurinn vildi vita, hvað þetta gæti verið, og fór á

eptir gufunni. Hún leið hægt og hægt yfir völlinn, og kom loks þar að,

sem lá skininn og gamall hrosshaus. Var hann fullur af maðkaflugum, og

suðuðu þœr mjög. Gufan leið inn í hrosshausinn. Að góðum tíma liðnum

kom hún út aptur. Leið hún l>á enn eptir vellinum, þángað til hún kom

að dálítilli lækjarsprænu, sem rann um völlinn. Hún fór niður með læknum,

og sýndist manninum, eins og hún væri að leitast við, að komast yfir um
hann. Maðurinn hélt á svipunni sinni, og leggur hann hana á lækinn

;

því hann var ekki breiðari en svo, að skaptið náði yfir um hann. Fór þá

gufuhnoðrinn út á svipuskaptið, og leið á því yfir lækinn. Leið hann svo

á fram um hríð, og kom loks að þúfu einni á vellinum. þar hvarf gufan

ofan í þúfuna. Maðurinn stóð skamt frá, og beið þess, að gufan kæmi

aptur. Hún kom og bráðum. Leið hún þá sama veg til baka, sem hún

var komin. Maðurinn lagði svipuna sína á lækinn, og fór gufan á henni

yfir um, eins og áður. Fór hún nú beint heim að tjaldinu, og nam ekki

staðar, fyrr en hún var komin upp yfir innsta manninn í tjaldinu. þar hvarf

hún. Lagðist þá maðurinn niður, og sofnaði.

Að áliðnum degi risu ferðamennirair upp, og tóku hesta sína. Töluðu

þeir þá margt á meðan þeir voru að leggja upp. Meðal annars segir sá,

sem innstur hafði veriö í tjaldinu : „Eg vildi, eg ætti það, sem mig dreymdi í

dag.
u „Hvað var það, og hvað dreymdi þig?u segir sá, sem gufuna hafði

séð. Hinn segir: „Eg þóktist gánga hérna út um völlinn. Kom eg þá að

liúsi einu fallegu og stóru. þar var fjöldi manna saman kominn, og súngu

l>eir og spiluðu með allramestu kátínu og gleöi. Eg var býsna leingi inni í

húsinu. En þegar eg kom út, gekk eg leingi leingi um slétta velli og fagra.

Kom eg l>á að móðu einni stórri, sem eg leitaðist leingi við að komast

yfir, en gat ekki. þá sá eg hvar kom ógnarlega stór risi. Hann hafði

geysistórt tré í hendinni, sem hann lagði yfir móðuna, og fór eg á því yfir

um hana. Eg gekk enn leingi leingi, þángað til eg kom að stórum haug.

Haugurinn var opinn, og gekk eg þá inn í hann. þar fann eg ekkert
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annað, en stóra tunnu fulla með penínga. þar var eg ósköp leingi að skoöa

peníngana; því slíka hrúgu hafói eg aldrei fyrr séö. Síðan fór eg út, og

gekk sama veg til baka, sem eg var kominn. Eg kom að móðunni, og þá

kom líka risinn með tréö, og lagði það yfir um hana. Komst eg svo yfir

á trénu, og fór þá heim aptur í tjaldið." Maðurinn, sem elt haföi gufuna,

fór að verða kátur með sjálfum sér, og segir við hinn manninn, sem dreymt

hafði: „Komdu, lagsmaöur, viö skulum snöggvast sækja peníngana." Hinn

fór að hlæa, og hugsaði, aö hann væri ekki meö öllum mjalla, en fór þó.

Gánga þeir nú sama veg, og gufan hafði farið. Koma þeir að þúfunni, og

grafa hana upp. þar fundu þeir kút fullan af peníngum. Fóru þeir síðan

aptur til lagsmanna sinna, og sögðu þeim upp alla sögu um drauminn og

gufuna, og sýndu þeim dalakútinn. 1

þessu næst er að víkja á leifar þar, sem eru eptir af hinni

fornu trú á fylgjur, sem reyndar er ekki nema lítill urmull hjá því,

sem var. Veldur það því, aö nú er farið mjög að tíðkast að brenna

barnsfylgjuna, svo að eptir því, sem fyrr er sagt, ættu þeir allir að

verða fylgjulausir , enda mun sú skoðun vera farin að ryðja sér til

rúms, að menn vilji, ef til Vill, helzt einga fylgju hafa, og að það þyki

nú alt að þvf eins ílt, aö eiga nokkra, en ódæöi aö eiga illa, eins og áöur

þókti að eiga einga; því nú er hætt að skoða mannsfylgjuna sem vernd-

aranda mannsins eða hamíngju hans, heldur miklu fremúr sem óþægilegan

áböggul, ef hún er ill, en annars er hún látin liggja á milli hluta, ef hún

er meinlaus og gagnlaus, og þó þá kölluö góð fylgja. En ávalt loöir það

við, að vandfariö þykir með barnsfylgjuna eptir íæðínguna, og því hefir verið

tekið upp á því, aö brenna hana, af því aö hvort sem hún hefir veriö grafin

niður eðahennifleygt út á víöaváng, þókti eigi ugglaust um , að mannsfylgjan

yrði ill og óþægileg. það var og er enn trú, að í þess kvikindis mynd,

sem fyrst gekk þar fyrir, flaug eða skreiö, sem barnsfylgjan var grafinj ef

það var utan bæar, ætti maðurinn að eiga fylgju á eptir. það hefir sumsé

tíökazt á ýmsum stööum, að menn hafa grafiö barnsfylgjuna ekki einúngis

innan bæar, sem áður segir, heldur og utan bæar, og átti að leggja þar

stein yfir, sem hún var grafin; nú átti konan, fyrst er hún steig af sæng,

að stíga á þenna stein, og gánga síöan þrysvar í kríngum bæinn eöa húsa-

garðinn. 2 l,í::;
-'

Ekki varð þá heldur hóti óhultara fyrir vondri fylgju, aö fleygja barns-

fylgjunni út á víðaváng, sem og hefir tíökazt; því þá flyktust að henni

hrædýr, rifu hanaí sig og átu, hvert, sem fyrst bar að henni, því dýrum á að

þykja barnsfylgjan lostæt mjög. það dýr, sem fylgjuna át, átti síðan að

fylgja þeim, sem barnsfylgjuna átti upphaflega, og uröu þaö optast hundar

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 81.—82. bls.

2. þetta hefir Dr. Maurer, Isl. Volkss. 82. bls. eptir sérá Ólafi Johnsen á Stað á

fteylqanesi.
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eða tóur, eöa kettir eða hræfuglar, 1 völskur eöa mýs. Ekki fór betur, ef

barnsfylgjunni var snaraö í sjó, þar sem illyrmi varfyrir, og ófreskjur eða

sjóskrýmsli gleyptu hana; því þá fylgdu þau síðan manninum. Ýmsar slíkar

fylgjur hafa skygnir menn séð, og aðra dreymt þær bæði að fornu og nýju í

ýmsra dýra líki, og eru þær taldar sumar illar, en sumar góðar. En það

er undir mynd fylgjunnar komið, hvort hún er álitin ill eða góð. Flestar

mannafylgjur, sem eru í dýralíki nokkru, þykja illar, nema í bjarnarmynd,

og eymir það án efa eptir af hinni fornu fylgjutrú. þar aö auki er sagt,

að þeir eigi kvikindi fyrir fylgjur, eða skrymsli, sem eru af óhræsis-ættuni.

Síðan það fór að tíðkast að brenna barnsfylgjuna, fylgir þeim mönnum ljós

eða stjarna, logi eða glampi, og þykja það alt góðar fylgjur, nema Urðarmán-

inn. Opt þykjast menn enn verða varir við fylgjur, þótt ekki sé skygnir

menn, né þá dreymi fyrir gestakomu; hcldur verður þeirra vart á þann

hátt, að menn bæði finna einhverja ókennilcga lykt, líkasta því, sem væri

af súru smjöri, og heitir það fylgjulykt, og eins, cf svefn og drúngi sækir

á menn á óvenjulegum tíma dagsins, er það kallað aðsókn, en aðsóknir,

cru, eins og fylgjurnar, ýmist góðar eða illar, og því er sagt, að sá og sá

„sæki vel eða illa að." Ef fylgjulyktin finnst, þykir þess vera víst að vænta,

að fylgja nokkur sé í nánd, og er þá ætíð varlegra að skirpa í allar áttir,

fússa og sveia, því þá hrekkur fylgjan frá, ef hún er ill.

þá er það enn eitt athugavert við fylgjur, að æfinlega veröur þeirra

vart á undan þeim, er þær á; en ef fylgjan fer eptir honum, má gánga

að því vísu, að hann er feigur. Um dáins-fylgju er þaö aö segja, að svipur

er eptir hvern dauðan mann; kalla sumir það fylgju, og segja, að það sé

alt eitt. Aðrir segja, að svipir fylgi dauðum mönnum, en fylgjur lifandi,

og er þaö líkara, að svo sé; því, eins og áður er sagt, eru fylgjur svo

ýmislega á sig komnar, en svipirnar eru nokkurs konar vofur eöa andar,

Ijósgráir að lit, optast aflángir og strókmyndaðir; þeir eru á sífeldu rciki,

því þeir líða þángað, sem lpptstraumurinn ber þá. Svipurinn sést ýmist þar,

scm maðurinn deyr, eða annarstaðar; en aldrci nema í myrkri
;
cingum

gjörir hann manni mein. þetta kalla sumir dauðs manns fylgju, cn aðrir

dáins-fylgju.

Eins óvíst og það er, hvort svipir eigi skylt við maimafylgjur , eins

víst er það, að nú er þegar út kulnuð sú trú, að fylgjur séu leingur hamíng-

judísir manna, cnda skylja menn optast við fylgjur drauga, sem verða þeim,

er þær fylgja, verstu meinvættir, og nálega til allrar óhamíngju. Slíkar

fylgjur, eða fylgidraugar eru eptir eöli sínu, eins og áöur er sagt, 2 annað-

livort uppvakníngar, eða þeir menn, sem hafa látizt af helstríði, og heipt

við aðra, sem rís af rofnum einkamálum, eöa öðru slíku, geingið svo aptur,

og fylgja þeim og ætt þeirra, og hafa drepiö bæði menn og mállcysíngja,

1. Sbr. Nátthrafninn seiiina.

2. Sjá iungáng fyrír ö&rum flokki, og o. grein hér aö framan.
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og því er ekki kyn, þ5 mönnum sé nú oröiö lítt gefið um fylgjur. það er

sagt, að maður einn væri í Mýrasýslu, sem móöir hans fylgdi; en af því

svo margt ílt þókti af henni standa, þar sem hann kom, gátu heraösmenn

aö lokunum ekki hýst hann.— Önnur sögn er i>aÖ, og úr sama héraöi, aÖ

þar var maöur, sem Magnús hét. Hann var bæði holdsveikur (limafalls-

sjúkur) mjög, og þar til illhryssíngur. Einu sinni var hann fluttur til læknis,

og var komið með hann aö Borg á Mýrum, og lofað að vera nætursakir.

fcaðan var farið með hann að Áriabrekku, og féll t>á af honuni annar fótur-

inn, og dó hann þá skömmu síðar. Prófastskonuna , sem i>á var á Borg,

og hefir sagt frá þessari sögu, hrylti viö honum. Næstu nótt dreymdi

hana , að hann kæmi þángað aptur , enda var komið með fótinn af honum
til kirkjunnar daginn eptir, en t>aÖ átti að vera fylgja Magnúsar, sem bar

fyrir hana í draumi. 1

þessu næst inunum vér telja nokkra af draugum i>eim, sem fylgt

hafa bæöi ættum og einstökum mönnum og jafnvel bæum eða bygðar-

lögum, en þótt þeir séu alt annað en fylgjur fornmanna, og þó vér

kunnum frá flestum þeirra fátt að segja, og ekki meira, en nöfn sumra,

þykir þó betur hæfa, að telja i>á upp með nafni, i>ví þá er hægra fyrir

aðra, aö grafast eptir i>eim á eptir. þessir draugar eru aörir kvennkyns,

en hinir karlkyns; en i>ví tel eg kvenndraugana fyrst, aö t>að er eins og

enn meira kveði aö þeim, en karldraugunum. Eins og draugar þessir

eru ólíkir aö eöli, eins höfðu þeir ólíkan búníng: karldraugarnir voru

optast í mórauðri peysu eöa mussu, meö baröastóran hatt koll-lágan á

höfði eða lambhúshettu og „heingdu smala," þ. e. stúngu öllum hausnum

út uin hettu-opið, og létu hettukollinn skúta aptur á bakiö; sumir þeirra

geingu og við broddstaf. Kvenndraugarnir voru meö mórauð skaut áhöföi,

gamla kvennhöfuð-búnínginn íslenzka, sem er eini og rétti þjóðbúníngur

kvenna. En þaö bar á milli, aö kvenndraugar létu faldkrók sinn beygjast

aptur, eöa þær létu skautið lafa niöur á milli heröanna, 2 þar sem konur

höfðu faldinn frambeygöan. Opt voru t>ær í rauöum sokkum, og sugu

fíngurna. Ekki er annað taliö athugavert um fatnað drauga þessara.

Kvcnndraugarnir hafa flestallir feingið nafn af búníngnum og einnig margir

^arldraugarnir. Draga kvenndraugarnir nafh að höfuðbúnaöi sínum ,
og

eru kallaöar Skottur, af þyí aö skautið lafir aptur á bakið, eins og skott,

en karldraugarnir heita allmargir Mórar, af mórauöu peysunni eða úlp-

U1mi, sem þeir eiga að vera í, þó einnig heiti þeir ymsum öðrum nöfnum
s

- d. Lalli og Goggur, auk keníngarnafna.

„l?eíp koma ])á fjörir. 44 þegar móðir séra Jóns NorÖmanns var

^Bægisá, var þar önnur stúlka, sein Guörún hét og var Jónsdóttir. Hún

1. þcssar 2 frásagnir eru tekhar eptir Dr. Máurers Isl. Volkss. 83—87 bls.

2. Sbr. söguna uin Höí'öabrckku-Jóku á cptir.
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var skygn eða þóktist vera það, og sagði opt móður Norðmanns frá því,

sem hún sá. Einu sinni voru þær báðar úti í fjósi. þá sagði Guðrún:

„Já, já, þeir koma þá fjórir; en eingan þeirra þekki eg.
u Hinn kvenn-

maðurinn bað hana að láta eingan heyra þessa vitleysu. Guðrúu sagði,

þær skyldu bíða við, fjórir menn hefðu nú geingið fyrir fjósdyrnar. Daginn

eptir var hláku-leysíng og vonzkuveður, og hugsaði móöir Norðmanns gott

til, að geta rekið á GuÖrúnu stampinn, því einginn mundi koma
;
og þegar

komið var kvöld, sagði hún við hana: „Ekki ætla þeir nú að koma snemma,

þeir arna fjórir." „Bíðum viö; ætli þeir séu ekki komnir nærri," svaraði

Guðrún, „þeir komu núna rétt inn, fjórir þeir sömu og i gærkvöldi." Litlu

síðar var barið, og voru þá komnir fjórir menn innan úr Kræklíngahlíð,

er aldrei höfðu komið fyrr að Bægisá.

Galtardalstóa. Öðru sinni var það, að Guðrún sagði, að einhver

mundi koma, og tryði hún því, þó það yi*ði einhver frá Galtardal, vestan

af Fellströnd. Móðir Jóns Norðmanns spurði, hvað hún sæi nú. Guðrún

sagði það væri mórauð tóa. Á þessari tóu stóð svo, að maður nokkur

vildi eiga Margrétu Bogadóttur, sem Jón prestur jþorláksson átti þar á

eptir, en skildi við, þegar hann fluttist norður, og fékk maðurinn hennar

ekki. Sagðist hann þá skyldi sjá svo um, að hún hefði ekki mikla ánægju

af hjónabandinu , enda urðu samfarir hennar og Jóns þorlákssonar hvorki

góðar né lángar. 1 Kendu menn það sendíngu frá manni þessum , sem

síðan fylgdi Margrétu, en þaö var tóa mórauð, sem menn ætluðu hann

hefði sent henni, er átti að spilla lund hennar, og var hún kölluð „Galtar-

dalstóa." þegar hinn kvennmaðurinn heyrði þetta, hljóp hún til prestsins

(séra Jóns þorlákssonar)
,

og sagði honum frá. „Kannske það sé tóan

hennar Margrétar Bogadóttur,u sagði séra Jón, og að sér væri mjög illa

við þá ólukkans tóu. Um nóttina eða daginn eptir kom maður að vestan,

og færði séra Jóni fiskahest frá Margrétu konu hans. 1

Anna á Bessastoðum. (Eptir sögn Dr. Gríms Thomsens.) Spottakorn frá bæn-

um á Bessastöðum er skipalægi og heitir í Skansimnn. þar lágu 3 skipshafiiir

til útróðra og kómu sjaldan heim, en vinnukona, sem hét Anna, var þar og

heitti þeim kaffe á morgnana áður en þeir réru, og annað þesskonar. Einn

af formönnunum hét Eiríkur, sem lengi var vinnumaöur á Bessastöðum,

forneskjumaður í lund. Einn morgin fyrir dag kom Anna út og ætlaði að

fara að heita kaffe handa piltunum. Hún sá þá 16 mennina koma á móti

sér alla sjóvota. Henni þótti þetta kynlegt og kallaði á þá: „eruð þið

lentir, piltar?" en þeir svöruðu engu. Síðan fór Anna inn; og þar eru þá

allir piltarnir órónir og óskinnklæddir. Hún segir þá við þá: „róið þið

1. Sbr. Ljóðabók Jóns þorlákssonar. II. Kh. 1843. XXVin og XXX. bls.

2. Báðar fessar sögur eru teknar optir handriti s6ra Jóns Norðmanns og frásögn

móður hans.
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ekki í dag, piltar, eg hefi séð fylgjurnar ykkar." Ed þeir hlóu aö henni

og réru allar 3 skipshafnir. Um daginn kom Anna heim að Bessastööum

og sagöi það mundi ekki fara vel fyrir piltunum í dag, og sagði frá hvað

hiin hafði séð, en fólkið bað hana, að vera ekki að bullinu því arna. En

um daginn gerði manndrápsbyl, og týndust margar skipshafnir, og þar á

meðal þau tvö skip, sem Anna sá fylgjur mannanna; enEirekur komst af

og bjargaöi mörgum skipum þann dag. Anna sagði þetta um daginn áður

en veöriö brast á, svo þessi saga hefir þaö fram yfir aörar slíkar að hún

er sönn.

Móhlísa-Skotta. (Eptír sögn af Eyrarbakka.) Móhús er kot eitt i Stokks-

eyrarhverfi á Eyrarbakka, kallað Vestri-Móhús. þar bjó leingi og mest-

allan búskap sinn Jón ríki þórðarson, sem var eins nafntogaöur á suður-

landi fyrir auðlegð sína, eins og Böggustaða-Jón á norðurlandi. Jón var

bláfátækur með fyrsta, en efldist ótrúlega af litlum efnum, og komst svo

vel í tána, aö sagt var hann keypti jörð með ári, þegar áleið fyrir honum.

Að sumum þeim jörðum komst hann með léttu verði. Jón bjó fyrst á

Refstokki hjá Ferjunesi (Oseyrarnesi) ; er það kot nú í eyði; þar kom til

hans únglíngsstúlka og beiddist gistíngar, en var úthýst. Varð hún svo

úti um nóttina og gekk aptur, og fylgdi Jóni leingi síðan, og gjörði honum

ýmsar skráveifur. Hún var kölluð Skotta, og eptir að Jón flutti að Mó-

húsum vestri, spilti hún öllu fyrir honum, er hún gat, og drap fénað bæöi

fyrir honum og öðrum, með illum aðsóknum á undan Jóni. þar meö var

hún honum sjálfum svo nærgaungul, að hún nagaöi sundur hverja sokkana

eptir aðra á hásinunum á honum, og þveingina í skóm hans, og var það í

mæli, að þó hann færi í nýa sokka að morgni, væri þeir í sundur að kvöldi.

Jafnan hafði Jón spannarlángan spotta í skyrtukragaknöppum sínum, og var

sagt, að hann gjörði það til þess, aö Skotta gæti því síöur kyrkt hann;

en til þess leitaði hún einatt. það var og eignað Skottu, að hún hefði

ært mann um hábjartan dag í Ranakoti í Stokkseyrarhverfi, og fannst hann

kyrktur þar í brunni einum, er að var komið. þókastaði aldrei tólfunum,

fyrr en hún tók saman við Sels-Móra, sem síðar verður nefndur. þá var

þaö einn vetur, er þau Móri og Skotta höfðu lagt lag sitt saman, aö maður

sá, er Tómás hét, í Norðurkoti á Eyrarbakka, fór fyrir jólin austur í

Stokkseyrarhverfi, og keypti sér þar hángiketskrof til hátíðarinnar, og fór á

stað úr hverfinu með það heimleiðis undir dagsetur. En um morguninn

fannst hann dauður, allur sundurtættur, blár og blóöugur, í Arnhólma, rétt

fyrir utan Stokkseyrarhverfi , skamt þaöan sem Móri hafði orðið úti upp-

haflega. Eptir það sáu menn þrjá draugana á ferð, þar sem áöur voru

ekki nema þau tvö hjónaleysin, Móri og Skotta, og töldu menn vist, aö

Tómás þessi hefði gjörzt félagi þeirra. þá urðu svo rammir reimleikar,

að eingum var fært að fara, úr því hálfrokkið var á kvöldin, frá Stokkseyri
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út á Bakka, eöa af Bakkanum og austur þángað, án þess um hann væri

vilt, eða hann yröi fyrir bekkíngum þessara þriggja fylgifiska. Móhúsa-

Jón fann sér skyldast að skerast í leikinn. að því er Skottu snerti, sem

allajafna þókti verst þeirra Þriggja. Hann skrifaði l>ví þenna vetur Jóni

bónda Magnússyni á þykkvabæarklaustri, sem orð lék á, að vissi jafnlángt

nefi sínu, og bauð honum 30 ríkisdali til að koma af reimleikum á Eyrar-

bakka, því honum var farinn að standa stuggur af þeim. Á lestunum,

þegar Jón kom að austan, er það sagt, að Móhúsa-Jón hafi greitt honum

helmíng verðlaunanna fyrir fram. I þeirri ferð er það haft fyrir satt að

Klaustur-Jón hafi fyrirkomið þeim báðuin, Skottu og Tómási, því aldrei

varð þeirra vart eptir það á Eyrarbakka. Segja þá sumir , að Jón hafi

farið með Skottu austur með sér, en nær heföi hún drekt honum og öllum

skipverjum, er í það sinn voru fluttir yfir þjórsá á Sandhólaferju. EnJón
kvað Skottu niður fyrir austan. En af því Klaustur-Jón fyrirkom ekki

Sels-Móra, vildi Móhúsa-Jón ekki greiða honum þann helmíng launanna,

sem cptir stóð. Klaustur-Jón sagðist hvergi hafa fundiö hann, og þar með

mætti nafna sinn einu gilda, hvað um hann væri, þar sem hann væri

óriðinn við hann. Móhúsa-Jón lét hann alt um það eingan skildíng hafa

framar, og skildu þeir nafnar við það, ekki meir en sáttir.

Hvítárvalla-Skotta. (Eptir sögn Borgfirðínga 1860.) Sigurður er maður

nefndur; hann var Jónsson, ættaður frá Einarsnesi í Borgarlirepp; hann

bjó á Hvítárvöllum í Borgarfirði. Sigurður var sýslumaöur í Borgarfjarðar-

sýslu (1704—1738, eða þó heldur til 1741). Kona Sigurðar sýslumanns

hét Olöf ; hún var dóttir Jóns Magnússonar eldra á Eyri í Seyðisfirði vestra,

og íngibjargar, dóttur Páls prests Bjarnarsonar í Selardal í Barðastrandar-

sýslu (1645—1706, og prófasts í sömu sýslu um 50 ár, eða leingur). Kona

Páls prófasts, móðir Ingibjargar, hét Helga, og var Haldórsdóttir, sú er

varð fyrir galdra ásóknunum 1669 og Espólín getur um að „hafi verið

beöið fyrir í guðs söínuðum þar vestra.
ul Olöf Jónsdóttir, kona Sigurðar

sýslumanns, hafði alizt upp vestra hjá foreldrum sínum; hún var kona væn

og sköruleg og gjörðust margir þar vestra til að biðja hennar; en Sigurður

Jónsson varð hlutskarpastur og fékk hennar. það má að líkindum ráða,

aö biðlunum hafi vaxið hatur til þeirra hjóna, Siguröar og Olafar, en

eingar eru Ijósar sagnir frá því. En almæli er, aö einhver af hinum

fyrri biölum Olafar hafi vakið upp draug og sent henni; mælti hann

svo um, að hann skyldi fylgja Olöfu. þessi draugur var karlkyns, og var

hann kallaður Stormhöttur. Hann fylgdi Ólöfu nokkurn tírna og var all-

frægur. Ætlandi er, að Siguröi liafi eigi verið vel i þokka viö þenna fylgi-

svein konu sinnar, og leiö ei lángt um, áður hann fékk af kunnáttumönnuin

að koma honum fyrir; var hann settur niður í Heggstaðaásum, skamt suð-

1. Sbr. Árb. Esp. VII, 55—57. bls.
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austur frá Hvítárvöllum, og koin aldrei upp sí&an, en jafnan þykir óhreint

i ásum þeim. 1

En er það fréttist vestur, að búiö væri að ráða Störmhött af clögum,

þóktust þeir, er höfðu sent hann, grátt leiknir og hugðust að senda Sigurði

sjálfum sendíngu, er honum skyldi aö fullu ríða. Vöktu þeir þá upp kvenn-

mann, mögnuðu hana og sendu til ófarnaðar Sigurði. Eitt sinn var Sigurður

á ferð við annan mann fyrir vestan Hvítá. þá sjá þeir, aö eptir þeim

rennur mórauð tóa. En er hún nálgast þá, þykir þeim tóa sú nokkuð

frábrugðin, því hún ávarpar þá og spyr, hvar Sigurðar á Hvítárvöllum sé

að leita. Sýslumann grunar, hvað í efni muni vera og heldur aö ekki sé

lakara að láta hana þreyta sig dálítið og segir henni því, aó Sigurður sýslu-

maður sé niöri á Álptanesi. Tóa snýr þá af leið og bregður sér þángað,

en sýslumaður hélt á fram, sem af tók, heiin að Hvítárvöllum, því hann

átti skamt heim. 2 En er hann var öldúngis nýkominn heim og var að

fara úr kjólnum, var ráðizt á hann allóþyrmilega, og var það niöri á stofu-

gólh, því hann var ekki búinn við glímu í það sinn. Sigurður var hið

mesta karlmemii, en þó þurfti hann hjálpar ámóti þessum fjancla. Loksins

gat hann losaö sig við hana, en ekki gat hann yfirbugaö hana, svo að

hún fylgdi honum og ætt hans, og fylgir hún niðjum hans enn í dag. þá
er hún glímdi viö Sigurð, var hún búin að kasta tóuhamnum, og var þá í

konulíki. Búníngi hennar er svo lýst, aö hún var í belghempu svartri

meö gamaldags fald á höfði, en faldhornið lafði aptur á hnakkann, sem

skott væri; dró hún nafn af því og var kölluð Skotta. En sökum þess

hún var send aö Hvítárvöllum, var hún Hvítárvalla-Skotta kölluð, og er

það nafn æðialment, en síðar fékk hún önnur nöfn, er enn mun sagt verða.

Enn er önnur sögn um það, hvar Skotta hafi hitt Sigurð. Er sagt, aö

hún hafi fyrst komiö aö Hvítárvöllum
,

og spurt að Sigurði. Henni var

sagt hann væri uppi í Stafholti. Hún kom á glugga í Stafholti, þar sem

Sigurður svaf inni, og spurði eptir Sigurði á Hvítárvöllum. Sigurður

gegndi sjálfur og kvaö hann vera frammi í Reykholti; fór hún þegar.

1. A'órir sogja svo frá afdrifum Stormhattar, aÖ Olöf liafi komiÖ út fyrst, þegar hann

kom aÖ HyitárvöUum
\
og mætti honum á hiaoinu. En þegar hún vissi erindi hans, hafi

hún sagt viÖ hann: „FarÖu til andskotans norÖur á heygarö," og se [>aÖ sami draugurinn,

scm liggi þár á hcyum, svo þau rjúli ekki (sbr. HeygarÖsdraugurinn á Hvítárvölliini).

2. Onnur sögn er þaÖ, aÖ Skotta hafi náö SigurÖi viÖ férjuna yfir Hvítá; þávar meÖ

SigiirÖi vinnumaöur hans cinn, cr bæöi var ötull og skygn. Hann sá þaö, aÖ Skotta ætlaÖi

UPP í bátinn ; cn meö því hann ^óktist vita,
, hvaö vera mundi, þrífur liann hnakkinn sýslu-

wiannsins og fleygir í liana, og lialda þeir svo suÖur yh'r ána hiö bráöasta. En Skotta

tók hnakkinn og reiö klofvega i honum á vestri bakka Hvítár, þó hann væri latur, uns

þar bar aÖ annah mánii, sem ekki sá nána, en þekti hnakk sýslumannsins og hirti hann.

^íöan var hánn ferjaður suöur yfir, og færöi SigurÖi hnakkinn, og sagöi, aö hann mundi
hafa gleymzt fyrir vestan á. En þab tækifæri notaöi Skotta, til aö komast suöur yfir

ana, svo einginn varö var viÖ, sem á ferjunni voru.
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Sigurður lét taka hest sinn hið skjótasta og reið skemstu leið heim. Var

það mjög jafnsnemma, að Sigurður reið i hlað að norðan, og Skotta kom

að austan og var hún þá búin að fara að Reykholti og komin þaðan aptur.

Ekki verður hér greinilega sagt frá spillvirkjum Skottu, á meðan hún

fylgdi Sigurði sýslumanni, en mjög þókti hann jafnan sækja illa aö, þar

sem hann kom; var það opt, að stórgripir, kýr eða hestar, lágu dauðir

eða lamaðir, og eignuðu menn það Skottu; var og Sigurður opt að bæta

fyrir hana.

þegar Sigurður og kona hans voru orðin aldurhnigin
,

slepti hann

sýslustörfum. þá bar það við eina nótt eptir þorrann (1751) að bærinn á

Hvítárvöllum brann, og er mælt, það yrði af tóbakspípu eldi. Páll, sonur

þeirra hjóna, gat bjargað þeim úr eldinum, en brann inni sjálfur með 5

mönnum öðrum. Bruna þenna eignuðu sumir óbænum Guðríðar Hinriksdóttur,

systur þeirra bræðra Olafs og Sigurðar Hinrikssona, er voru vinnumenn á

Hvítárvöllum og dóu þar, sökum þess að Sigurður sýslumaður hefði ei

viljað unna henni arfs eptir þá; en hann hafði tekið undir sig jörðina

Hvítárvelli. Aðrir eignuðu brunann Skottu. Eptir brunann fór Sigurður

vestur að Setbergi til frænda sinna.
r

Synir Sigurðar sýslumanns og Olafar voru Páll, er inni brann á Hvít-

árvöllum og Jón prestur á Hvammi í Norðurárdal (1752 f 1780). Hann

átti fyrir konu Kristínu Guðmundsdóttur, systur frú jpórunnar og Eggerts
r

á Alptanesi. Séra Jón Sigurðsson og Kristín kona hans áttu dóttur, er

ítagnheiður hét; hún giptist Jóni Jónssyni ýngra, presti að Gilsbakka (1771

f 1796). þeirra börn voru, séra Jón á Bergsstöðum (1826 f 1838 eða

1839), húsfrúrnar Kristín í Víðidalstúngu og Halla, fyrri konaJóns áLeirá.

Ragnheiður Jónsdóttir misti mann sinn og giptist aptur Einari Guð-

brandssyni aðstoðarpresti í Hvammi 1801, og bjuggu þau að Brekku í

Norðurárdal. þá var prestur í Hvammi þorður þorsteinsson.

Litlar eru sagnir um Skottu á þessu tímabili, en þó fylgdi hún þeim

Gilsbakkahjónum, og þóktust menn sjá hana trítla á undan séra Jóni,

þegar hann reið á annexíuna að Síöumúla; var hún jafnan komin í tún í

Siðumúla, þegar sást til prests á Háafellsmelum, en Háafell er fremsti

bær í Síöumúlasókn.

Eptir að húsfrú Ragnheiður giptist séra Einari, og þau fluttu að Brekku,

var hún kölluð Brekku-Skotta. Ekki eru talin mörg afreksverk hennar

þar, Þó var henni eignað, að hún heföi drepið vinnumann á Brekku, er

Gunnar hét; gekk hann í íjós um kvöld; annaðhvort var hann að bera

vatn að fjósamanni, eða vita, hvernig liði í fjósinu; en hvaö sem um það

var, fannst hann dauöur í fjós-ránghalanum , en fjósamanninum heyrðist,

sem hörð húð væri dregin í sama bili eptir fjósmæninum. Eitt sinn var

þórður prestur í Hvammi á reið um sókn sína; haföi hann farið niður í dal

að erindum sínum, og lá leið hans um bakka þá, er liggja á milli bæanna
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Brekku og Hraunsnefs, og kallast Pálseingi. Prestur sér þá, hvar Skotta

kemur aö honum. Hefir hún eingar sveiflur á því, nema sezt á bak fyrir

aptan hann. Prestur var maður einbeittur og lét sér ekki bilt við verða.

Rennir hann sér hiö skjótasta af baki, sker á gjörðina og strýkur hnakkinn

aptur af. því næst fer prestur á bak aptur og reið berbakt heim til sín;

en Skotta sást sitja í hnakknum leingi um daginn og baröi fótastokkinn.

Eptir dauða húsfrú Ragnheiðar fylgdi Skotta fceim börnum hennar.

Kristín dóttir hennar átti Jón stúdent Friðriksson Thorarensen í Víðidals-

túngu. Honum þókti Skotta einginn þokkagestur í ætt sinni, og vildi því

verða laus viö hana. Skotta var t»á gömul orðin og geingin mjög að knjám,

sem von var, í>ví fáir höfðu orðið til að skæða hana. Bar þá saman fund-

um þeirra, er Jón kom úr suðurferð og reið norður Arnarvatnsheiði.

Hann spurði Skottu, á hvaða ferð hún væri, en hún kvaðst ætla að finna

konu hans. En með því Skotta var orðin sárfætt, og Jón vildi verða laus

við hana, samdist svo með þeim, að hún skyldi láta ætt hans í friði, en

hann skyldi gefa henni á fæturna. Fór hann þá úr rammgjörvum reið-

stigvélum járnuðum, og kastaöi þeim til hennar, en hún fór í þegar og

hvarf síðan. Ekki hafa menn neinar sögur um, að hún hafi fylgt Jóni

presti á Bergsstöðum, en þó virðist svo hafa verið, því álitið er, að hún

fylgi Jónasi syni hans, sem nú er bóndi í Arnarholti í Stafholtstúngum,

og þykir hann jafnan sækja illa að, þegar hann kemur einhverstaðar. Eptir

það þau skildu Jón í Víðidalstúngu og Skotta, er það sögn manna, að

hún hafi helzt haldið sér aö Höllu, fyrri konu Jóns á Leirá, enda gjörði

hún honum ýmsar glettur, drap fyrir honum gripi og annað þesskonar. Jón

var fyrstu ár búskapar síns í Kalmannstúngu í Hvítársíðu. þaðan fluttist

hann að Leirá; var Skotta eptir það kölluð Leirár-Skotta og því nafni

heldur hún enn og fylgir fyrri konu börnum Jóns á Leirá. Lítið er að

segja um afrek hennar síðan, því mjög er hún gömul orðin og farin, og

það svo, að haft er eptir henni sjálfri, að hún geti ekki dregið sig öðru-

vísi, en að skríða á hnjánum, enda er hún komin talsvert yfir hinn venju-

lega drauga-aldur, 120 ár.
1

þó þykir Leirárfólk jafnan sækja illa að, þegar þaö kemur einhvers-

staðar, og opt þykjast menn sjá hana á Akranesi, því bæði róa þar vinnumenn

frá Leirá og koma þángaö í ýmsum erindagjörðum, en jafnan þykir verða

vart viö Skottu á undan þeim.2

Hítardals-Skotta. (Eptir sögn Dalamanna.) Svo er sagt, að , þá er

Vigfús Jónsson, er síðar varö prestur í Hítardal (hér um bil fyrir 100

áruin), var í skóla, átti hann mjög vingott við einn af skólabræðrum sínum.

1. Sbr. innganginn fyrir II. flokki, 2. grein.

2. Saga j>essi er samin eptir Borgfirzkum frásögnum meö hliðsjón tilÁrbóka Espólíns.

Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 84. bls.
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Vinfeingi þeirra hélzt eptir þaö , að skólatími þeirra var úti. þeir urðu

síöan prestar, Vigfús í Hítardal, en hinn einhversstaöar eystra. Nú líður

og bíður, uns svo ber viö, aö presturinn, vinur séra Vigfúsar, veröur sekur

nm eitthvert afbrot, svo aö hann er dæmdur frá kjól og kalli á alþíngi.

i þeim dómi sat séra Vigfús, og að dóininum afloknum átti aö færa hinn

dæ'mda kierk úr hempunni, eins og siður var til. l>á er mælt, aö séra

Vigfús, er var ör að lund, en þá, ef til vill, ör af víni, hafi oröið íyrstur

til aö taka í érmi klerks. Klerki varö þá |»úngt í skapi við vin sinn og

niídti: „þú varst l>á, vinur, fyrstur til aö færa niig úr hempunni; vera

má, aö þér þyki jafnmikiö sem mér nú, áöur lángt um líöur.
u Nú ríöa

menn af þíngi, en svo þykir bregöa viö, aö séra Vigfúsi verður ekki hald-

samt á börnum sínum, og deya þau úng og efnileg, og veröur fljótt um þau,

enda þóktust menn verða varir viö kvennlíki nokkurt með skaut á höfði,

og horfði krókurinn aptur. því var hún Skotta nefnd, og tók hún að gjöra

mönnum og skepnum mikið mein. þetta olli séra Vigíúsi og konu hans

mikillar sorgar, en fá ei viðgjört. Á heimili séra Vigfúsar var ölmusumaöur,

Eiríkur aö nafni, og hniginn á efra aldur. Hann tekur sótt, þá er hann

hyggur að muni leiða sig til bana. Hann biður þá húsfreyu, að, sé svo,

aö hún sé ekki kona einsöinul, og ali sveinbarn, aö láta þkð bera nafn sitt,

og vera megi, að það saki ekki, þá aö eitthvað óhreint vilji aö |>ví slæðast.

Nú ól prests-konan sveinbarn, og var þaö Eiríkur nefnt. Hann óx upp, og

átti Skotta aldrei við hann, og aldrei varð vart viö, aö Skotta fylgöi honum,

né nokkrum hans afkomanda, en í Hítardal gekk hún viö og við ljósum logum

og fylgði heimafólki. Eiríkur varð síðar klerkur aö Reykholti, faöir séra Vig-

fúsar Reykdals, nú á Hörðabóli í Miðdala-þíngum. Að séra Vigfúsi Jóns-

syni önduðum og hans fólki, fylgöi Skotta staönum í tíð séra Haldórs og séra

Björns, og síðan sonum séra Björns, Olafi í Ferjukoti, séra Benidikt, og þó

einkum Hannesi bónda á Hamrendum í Miðdölum. Hannes lá þúnga sótt og

lánga í ókennilegri veiki, sem dró hann til bana, og átti Skotta þá að hafa

gjört honum ymsar glettíngar. þegar Hannes var sálaður, var erfi halclið

eptir hann, og bræðrum hans boðið. þeir komu aö vísu, en fóru strax á burtu,

og jaröarförin var úti, mest aö hvötum Sigríðar, konu Olafs. A Hamrcndum
var þá vinnumaöur, þórhalli aö nafni. Hann var úti í tröö um það leyti, er

erfisdrykkjan eptir Hannes sáluga var á enda. Honum fannst alt í einu,

sem tekið væri í hendina á sér, og þvf fylgði slík óvera, að honum varö

mjög óglatt og ílt. Upp frá því þykir sem ]?órhalli sæki ekki vel aö ; hann

lifir enn þá, hvaö sem nú Skotta tekur til bragös, þegar hans missir við; en

mikið þykir hún vera farin að dofna, og nálega ekkert á henni að bera.

I Selárdal bjó maður, Benedikt aö nafni. Kona hans, að nafni Margrét,

lifir enn
,
og heíir hún sagt sögu þessa. Svo stendur á, að, þegar riðið er

sunnan frá Hítardal yfir Bjúg, sem svo er kallaöur, þá er fariö rétt hjá

eingjunum í Selárdal. Eitt sumar var Benedikt, sem optar, að slá fram á
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eingjum með fólki sínu, en búsmali var á beit rétt fyrir framan. þá mælti

hamr. „Nú kemur bráöum einhver frá Hítardal," og hafði hann opt veriö

vanur að segja það fyrir og ætíð geingiö eptir. Strax eptir segir hann

:

„Eg vildi aö húri, skrattinn sá arna, dræpi ekki fyrir mér féö," og í sömu

andránni fieigir liann orfinu, en það tekur kast, og ein ærin fleygist upp í

lopt. Benedikt hleypur aö ánni, og kaffærir hana í ánni, sem rann þar

hjá, og stumrar svo lítilsháttar yfir henni. En á meðan kemur séra Björn í

Hítardal sunnan Hóldal (hérna megin viö Bjúginn fyrir heimán Bustardal)

og ríöur inn í Dali. — Einu sinui komu þær báðar nöfnurnar, Hítardals-

Skotta og Hvítárvalla-Skotta undir eins í brúökaup nokkurt Sá einn af

boösmönnunum , sem þar var skygn, aö þær tóku matinn af diskunuin bjá

gestunum, meöan á veizlunni stóö, án þess þeir yröu varir viö. En meö

því maöurinn átti nokkuö hjá sér, særöi hann þær báöar út fyrir dyr, og

lét þær standa þar og á sjá, en ekkert af fá, uns samsætinu var lokiö,

og þar á ofan lét hann þær, þeiia til spotts og athláturs fyrir gestina,

hrækja hvora framan í aöra. í ööru sinni tókust þær nöfnur á fáhgbrögð-

um, en ekki er þess getiö, hvernig þeim leik hafi lokiö. 1

SkarÖs-Skotta. þessi Skotta var opt höfö til sendínga, og hún var

seld mansali. Bjarni ríki Pétursson, sem bjó á Skaröi í byrjun 18. aldar,

tók viö Skottu af öörum manni, sem var oröinn leiöur á henni, og lét hann

gefa sér fé til. Síöan fargaöi Bjarni henni aptur, og gaf manni hángi-

kjöts krof til aö taka viö henni. þessu reiddist Skotta svo, aö sama kveldið

sem hann seldi hana, og Bjarni sat, og ugöi sér einskis, var honum rekinn

löörúngur, svo aö kjálkinn brotnaöi í honum; var þaö Skotta og hefndi

sín þannig á Bjarna fyrir vistabrigöin.

Nú er Skotta þessi dauö. En í tíð þeirra manna sem nú lifa, hét

Skottuskot undir stiganum í gamla Skarösbænum, þar var rúm Skottu,

nieöan hún var uppi, og var henni skamtaö, því hún haföi verið vakin upp

kvik. Af henni ganga margar sögur.

HleiÖrargarðs - Skotta. (Eptir handriti Sigfítsar hrcppstjóra Jónssonar á

Laugarlandi í Eyafiröi.) Hér um bil 1740 til 1770 bjó í Hleiörargaröi í

Eyafiröi bóndi nokkur að nafni Siguröur Björnsson; þókti hann skynsamur

ínaður og mikilhæfur í skapi. t>að er sagt, aö hann færi eitt sinn á önd-

Veröu sumri, þegar hann var á ýngri árum sínum, til fiskikaupa vestur

Uudir Jökul; vildi þá svo til, að honum og manni nokkrum, er hann útti

fomp viö, kom ekki saman í viðskiptunum ; varð út úr því deila með þeim

°g síðan áflog. Siguröur var hraustmenni, og haröfeingur í viðskiptum, og

snaraði hinum undir sig, og gaf honum nokkur högg. þegar maðurinn
stóð á fætur, heitaðist hann við Sigurð, og kvaðst mundi launa honum,

• • 1. SíÖasta frásugnin er tekin eptir Dr. Maurers Isl. Volkss. S4—85 bls.
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áður jafnleingdin kæmi; fór síðan burtu, en SigurSur ásamt lagsmönnum

sínum sneri heim aptur, og settist í bú sitt. Á þessum tíma bjó áKrýna-

stöðum, næsta bæ við Hleiðrargarð, maður sá, er Hallur hét, kallaður Hallur

sterki; var hann skygn, og hafði opt séð drauga, og feingizt við þá. Svo

er sagt, að Hallur þessi væri staddur úti á bæarhlaði sínu eitthvert kvöld

um haustið næsta á eptir sumri því, semSiguröur kom úr skreiðarferðinni;

sá þá Hallur koma draug í stelpulíki utan götuna; var hún lítil á vöxt,

með rauðan bol , í mórauðu pilsi , sem náði að eins í knésbætur , með

skúflausa skotthúfu og snöggklædd. þegar stelpan sér Hall, ætlar hún að

víkja úr vegi, en hann gekk í veg fyrir hana, og spyr, hver hún sé. Hún
segist hafa heitið Sigga. Hann spyr, hvaðan hún kæmi, og hvort hún eigi

að fara. Hún segir: „að Hleiðrargarði. u „Hvað ætlarðu að gjöra þángað?a

segir hann. „Að drepa Sigurð Björnsson," segir hún. Hljóp hún svo veg

sinn og tindruðu neistar úr sporum hennar. þetta sama kvöld svaf

Sigurður í rúmi sínu, og hagaði svo til, að gluggi var yfir því. Hitt

fólkið í baðstofunni var vakandi. Sigurður spratt snögglega á fætur, og

spyr: „Hver kallaði til mín?u Honum var sagt, að einginn kallaði til hans.

Leggur hann sig upp í rúm aptur, og sofnar, en sprettur upp aptur, þegar

er hann var sofnaður, og segir, að víst hafi nú einhver til sín kallað. En

honum er sagt, að það hafi eigi verið; leggur hann sig fyrir enn að nýu

og sofnar ekki. þegar hann hefir legið litla stund, sjá menn hann líta

út í gluggann og heyra, hann segir: „Á! er því svona varið?u Sáu menn

honum þá mjög bregða í andliti
;
geingur hann síöan fram aö baðstofudyrum,

og víkur sér til hliðar við dyrnar, og heyra menn hann segja hátt: „Ef

hér er nokkur, sem vill finna Sigurð Björnsson, þá er hann þarna,u og

bendir um leið með hendinni á niðursetnfngsdreing, Hjálmar að nafni, sem

sat og táði á skák, móti baðstofudyrunum. Oöar er dreingnum fleygt ofan

af skákinni á gólfið; veltist hann þar um með ólátum og ósýn, sem verið

væri að kyrkja hann; heimtar þá Sigurður vönd, og fleingir dreinginn í

krók og kríng; hægðist honum þá lítið eitt, og var hann lagður upp í

rúmið aptur ;
sýndist þá kroppur hans bólginn og marinn ; fékk hann þessi

áföll þrisvar eða fjórumsinnum um nóttina, og smátt og smátt upp frá því,

þángað til snemma um veturinn, aö dreingurinn dó í einu þessu flogi, og

þókti líkami hans mjög svo þrútinn og uppblásinn með auðsjáanlegum

svörtum fíngraförum draugsins. Eptir þetta fylgdi draugurinn Sigurði og'

börnum hans, og jafnvel öllu fólki frá Hleiðrargarði. Opt sáu skygnir

menn stelpu þessa, sem kölluð var Hleiðrargarðsskotta, og kend við húfu

sína, því skottið stóð upp af hausnum; var hún optast, þegar hún sást,

upp um einhvern bita, helzt í bæardyruin manna, og fló þar kött, sem

kallað er. Alt af varðist Siguröur henni sjálfur, en drepa fór hún smátt

og smátt búfé hans, og jafnvel fé af næstu bæum; þókti það þá mjög

marið og blátt, og hvervetna óætt. Eignað var henni, að hafa drepið



einn mann, SigurÖ í Nesi, góöan bónda; fékk hann flogaveiki og dó úr

benni.

þegar yfirgángur hennar ior nú aö veröa svona svæsinn, og nicnn

óttuöust, liann mundi aukast, syo til vandræöi horföi, vildi sú heppni til,

sögöu menn, aö húsgángur nokkur undan Jökli koni í sveitina, aö nafni

Pétur, og var alnient kallaöur Jökla-J?éiur. Hann var göldróttur mjög,

en fór ætíö vel með listina. Siguröur í Hleiðrargarði var mannlundaöur

og greiöugur, og gjörði Petri því góöan greiða, og sagöi honum frá, að

eigi þyrfti hann samt aö njóta sveitar sinnar, því sér heföi þaöan veriö

sendur draugur, sem mikinn skaöa gjöri sér og öörum, og líkiega hafi

líf sitt aö lokunum. Pétur sagöist mundi hjálpa honum frá þessum djöfli,

og tók sig burt eina nótt, tók með sér drauginn, og batt hann viö stóran

jaröfastan stein á þeiija sfaö milli Strjúgsár og Vallna í Saurbsearhrepp,

sem nefndur er Varmliagi; gat svo draugurinn ekki um lángan tíma mein

unniö, en opt heyröust væl hans um nætur, og ekki máttu menn fara þar

nærri; feingu þcir þá ógleöi, höfuösvíma og villu, jafnvel um bjarta daga*

A árunum 1800— 1810 bygði presturinn í Saurbæ, sem hét síra Siguröur,

og lifir enn, beitarhús, ekki alllángt frá þessum staö, því hér var útbeit

góö. Fyrstu nótt, sem hýst var í húsi l>essu, var ein kind drepin, og fleiri

þar á eptir; kendu menn |>á sama útlit og viöskilnaö á tíndarskrokknum,

eins og þau, sem draugurinn liaföi áður haft. og fóru því aö hugsa, aö á

honum væru farin aö slakna bönd. Veikindi og dauöi á sauðfénaði fóru

aö smádreifast út um allan Eyafjörð
,
og kallast pest, en fyrir laungu er

tó sú vantrú oröin innrætt hjá fólki, aö þaö muni vera af draugsins völdum.

Missagnir og viðaukar við söguna af HleiðrargarðS'-Skottu.

(Kptir öðrum oyíir/kmn ^ögnnm.) Ár 1764 bjó Bénidikt prestur Eálsson í Mikla-

garöi, en í Asgerði bjó Siguröur Björnsson , er síðar flutti í HleiörargarÖ;

voru þeir prestur og Siguröur fjölkunnugir , en þó eigi mjög. þeir voru

fjandmenn miklir, og fty'ust á mörgum sendíngum
,

og vann hyprugur á

öörum; varö Sigurður eitt sinn presti yfirsterkari, og var prestur hsett kom-

inn, nndi hann viö þaö illa; tókst því eitt sinn ferö á hendur í Hjarðarholt

vestur, aö hitta séra Gunnar bróður sinn. Hann var manna fjölkunnugastur

hér á landi , er menn feektu til á þeirri tíð. Segir Benidikt honum alt af

viöskiptum ]>eirra SigurÖar Bjíirnssonar, og biður hann ásjár. Gunnar heitir

góöu um þaö, og eptir það reið Benidikt heim. En um voriö flutti Siguröur

Iileiörargarös, því hann undí ilia yfírgángi prests. Um voriö kom einhver

^ SljJgga í Miklagaröi, og kallaöi prest út. Prestur kemur út, og sér konu

standa fyrir dyrum. EJún spyr hann Þegar, hvaö hún skuli gera/. Hann
S(>gir: „Par til Hleiðrargarðs, o.g drep Sigurð Björnsspp." Hún fer, og

ft'eypur alt til þess, er hún kemur að Krýnastööum, og fer þar upp á glugga,

°g biöur húsbónda út gánga og linmt sig. fcar bjó Hallur, cr kallaður

í 24
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hefir jafhan veriÖ hinn sterki. Hann átti eitt sinn glímu við mann undan

Jökli, og sendi sá Halli draug; en Hallur vann drauginn, og sendi aptur,

og varð draugurinn þeim manni aö bana, er hann hafði send. Hallur

spyr, hver kominn sé; þá var mælt úti, að sú heiti Sigríður Árnadóttir.

Hallur kemur út, og spyr hana að ætt og aldri, og hvert hún ætli.

Hún kvað séra Benidikt hafa sent sig Sigurði bónda á Hleiðrargarði,

en séra Gunnar hafi vakið sig upp, bróðir hans, þrém nóttum síðar en

hún andaðist; segir hún hann hafa primsignt sig og gefið sér sakramentin,

áður en hún fór heiman. Hún kvaðst vera 25 ára, en kvað sér skapað að

lifa 100 ár, ef alt færi sköpum. Hallur rak henni kinnhest, svo að hún

veltist út af á hlaðinu. Eptir það fór hún til Hleiðrargarðs, og deyddi þar

niðursetu eina; en Sigurður gat varizt henni. Eitt sinn var Sigurður í

kaupstað, að binda bagga, en varaðist eigi; hljóp þá Skotta fram á hann,*

Hallur bjargaði honum að bæn vina sinna. Sigurður varð sóttdauður.

Sagt er, að Skotta fylgi llleiðrargarðsætt, og þykjast sumir sjá hana

enn, en mjög kvað hún vera farin að dofna. Segja sumir, að draugar

magnist hinn fyrsta þriðjúng aldurs síns, standi í stað hinn annan, og

dofni hinn þriðja, og deyi svo út, er þeir hafa fylt hundraðið (eða 120 ár.)

þegar Skotta korn vestan, fór hún um hlaðið á Krýnastöðum, og drepur

þar á dyr. þar bjó Hallur hinn sterki. Hann var maður mikill fyrir sér

og fjölkunnugur mjög, en óvin mikill Sigurðar nábúa síns. Hallur kemur

til dyra, og kennir þegar, að draugur er þar kominn, og spyr hann að

nafni og erindi. Hún nefnir sig, og segir, hvert hún skal fara, og spyr,

hvort bær þessi sé eigi Hleiörargarður. Hallur kvað nei við, og segir henni

leið þángað, og bað hana l?ó hafa menjar þess, að hún hefði þar komið;

þrífur tré eitt mikið í hönd sér, og keyrir hana út úr túninu. Svo kvað

Hallur síðar hafa sagt, að eigi mundi Skotta leingra farið hafa, ef hann

heföi verið betri vin Sigurðar.

Sumír segja, að Sigurður bóndi kunni ekki fyrir sér; en er Skotta

kom til illeiðrargarðs, geingur liún í bæinn, og kallar upp á pallinn, hvort

Sigurður Björnsson sé þar; var henni það sagt, og vísaö á niöursetudreing

einn, er sumir segja aö ætti samnefnt viö bónda; drap Skotta hann þegar

meö þeim hætti, sem fyrr er ritað.

Jón hét maður, er bjó úti í Kræklíngahlíð
;
segja sumh4

, að hann b#ði

sér til konu dóttur Sigurðar, og hét að binda Skottu, ef hann feingi þann

ráðahag. Siguröur hét honum konunni, en Jón batt drauginn þar, er Varm*

hagi heitir; segja menn og, að Sigurður efndi eigi heit sín við Jón, og

leysti því Jón aptur Skottu. Aðrir segja, aö böndin muni sjálf hafa af

henni raknaö, en það er sumra sögn, að hún sé enn bundin, svo sem hún

var í fyrstu, er Jón eöa Pétur bundu hana.

í Varmhaga er sagt, að voru tvö beitarhús; var annað frá Hálsi, en

hitt frá Saurbæ. Hálfu voru sauðir fleiri í Saurbæ, en á Hálsi. Hina



fyrstu nótt, er Skotta var bundin í Varmhaga, er mælt, aö sauöir tveir

dræpust í beitarhúsum frá Saurbæ úr veiki þeirri, er nú er pest kölluö,

og hina aöra einn frá Hálsi, og síöan svo jafuan til skipta, þar til allir

sauöir á báöum bæunum voru dauÖir. þetta er upphaf sýkinnar í Eyafirði.

Sumir segja, aö þetta væri eigi, fyrr en Skotta var laus oröin.

Svo er sagt, að eitt sinn var smalakona ein frá Hálsi í fjárleit. Hún

kom eigi heim að vanda; var þá fariö aö leita hennár og fannst hún loks

upp til fjalla ; var hún þá öll blá og blóöug
, og þó meö lífsmörkum ; var

hún frétt eptir, hví hún væri svo leikin. Hún kvaö konu eina hafa leitt

sig þángaö, og kreist sig svo. Hún lýsti konu þessari svo, að allir vissu,

aö kona þessi var Skotta. Síöan andaöist stúlkan.

það er sumra manna sögn, að Siguröur héldi skýlu yfir sér, svo að

Skotta kendi hann eigi, eöa einhver annara vina hans. Eitthvert sinn var

hann i kaupstaö, og kominn á leiö heim aptur; nefndi einhver haiin ]>á fullu

nafni. Skotta var þar viö stödd
,
og heyröi þaö. Stökk hún þá á hestinn

fyrir aptan hann, og braut hann á bak aptur. Segja sumir, að Siguröur

léti svo líf sitt.

Skotta er sagt, að hafi orðiö þriggja eöa fjögra mannabani; var einn

niðursetníngurinn í Hleiörargarði, annar Siguröur bóndi í Nesi, þriöja smala-

konan á Hálsi. Margt hefir hún drepiö fénaöar, og flest kreist og kram-

ið í sundur; fannst opt fé í húsum og högum, er sáust á fíngraför hennar.

Hún drap og nautpeníng og hesta. Síöan, er hún var bundin, æpti hún

svo ámáttlega, er myrkva tók, aö hvorki þorðu menn né skepnur nærri

aö koma. Jafnan var hún eins búin, er menn sáu hana. Hún var svo

hvöt á fæti, aö einginn þurfti að þreyta hlaup viö hana, hvorki menn né hestar.

Enn er sagt, að Skotta væri í för með Fnjóskadalsbola. 1 Hann er

íieginn, og húöin föst aptan, og dregur hann hana. Sat Skotta aptur á húð-

inni, og dró boli alt saman.

Mývatns-Skotta. (Eptir norðlenzkum sögnum í hanclriti sera Benidikts þórð-

arsonar á Brjánslæk.) Einhver nafnkendastur draugur á noröurlandi var Mý-

vatns-Skotta á sinni tíö, og eiga Mývetníngar margar sögur af afreksverkum

hennar. Frá uppruna hénnar er svo sagt, aö galdramaöur nokkur hafi eitt

sinn búið á Grímsstöðum víð Mývatn, og hafi hann átt ílt útistandandi við

mann einn yfir í Köldukinn. Á laugardaginn fyrir páska cöa hvítasunnu

kom ílökkustúlka að Gríinsstöðum. Böndi tók vel viö henni og fylgdi henni í

eldhús ; kona hans var þá aö færa hángiket upp í trog. Bóndi þrífur láng-

legg úr troginu, rettir aö stúlkunni, og segir henni aö éta. Stúlku-aum-

ínginn tekur feginshendi móti ketinu, og étur meö góöri lyst. þegar hún
var mett orðin, býðst bóndi til að fylgja henni til næsta bæar. En þegar

Þau koma að á þeirri, sem rennur milli bæanna, tekur hann stúlkuna,

1. Sjá söguna um þorgeirs -bola 350. bls.j sbr. Fjölni, 9. ár. Kh. 1847. 16. bls,

24*
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kastar henni í ána, og hclclur í fœtur hennar, meöan hún er aö kafna.

Stúlkan hafði, eins og þá var títt, Skaútsktiplu á höföi, og snaraöist skuplan

á hnakkann, meðan hann hélt henni í kafinu. þegar hann þóktíst viss um,

aö stúlkan væri dauö, dró hann hana úr káfintí og upp a bakann, magnaöi

hana síöan meö fjölkynngi sinni
,
og sendi hana svo til aö drepa manninn,

sem hann þóktist eiga varhefnt viö. þegar draugur þéssi sást á ferö síöan,

dínglaöi skuplan á hnákka hennar, og er þaÖafi dregiö Skottu-nafniö. Skotta

fór sendiförina, og vann þaö, sem fyrir hana var lagt; kom aptur og sagöi

bónda, aö hún heföi banaö manninum, og spuröi hvaö nú skyldi vinna.

Bóndi sagöi henni, aö hún skyldi fylgja ættarskömminni, og það gjöröi hún,

og vann margt til meins ættíngjum þess, sem hún drap fyrst. Hún hélt

til viö Mývatn, því þar voru fiiðjár manns (^essa. I mæli var það, að hún

heföi valdiö raunum IllugaHelgasonar, þess er orti Ambalesrímur ; l>ví bæði

gat hann stundum ekkert kveðið tímum saman fyrir ásókn hennar, og

misti konur sínar vofeifiega, og varö sjálfur geöveikur og vesall á seinustu

árum sínúm, og var alt þetta kent Skottu. I mansaungum fyrír Ambales-

rímum minnist Illugi á böl sitt, og er þar þessi vísa ein í:

„Er eg svo merkjum ánáúðarina undir staddur,

og einhvcrri á óstund fæddur,

aö yndi trautt má veröa gæddur."

Víða fór Skotta um bygöir, og var þaö sagt, aö hún fylgdi Mývetn-

íngum, og þóktust margir sjá hana, sem skygnir voru, á undan komu

þeirra, en sumum barst hún í drauma. Frá þýí hefir veriö sagt, að kerlíng

ein, sem fóstraöi barn, sat uppi um nótt í rúmi sfnu, en barniö nam

ekki af hljóðum; kerlíngu þóktí þetta venjubrygöi, og kom henni þá í hug,

aö barniö mundi sjá eitthvaö óhreint. Fer hún því aö litast um, og ser,

hvar Skotta situr á auðu rúmbóli yfir í baöstofuenda ; rær hún ser þar

og er aö skæla sig framan í barniö ; en kerlíng gat seö þetla, af því glaöa-

túnglsljós var í baðstofunni. Beið kerlíng þá ekki boöanna, leggur barnið í

rúmið, en tekur kolluna sína, og ætlar aö fœla meö ]>ví drauginn. þegar

Skotta sér tiltæki kérlíngár, stekkur hún ofán, en kerlíng sendir kolluna

meö öllu, sem í var, á hæla henni ;
heyrir liún þá, aö Skotta segir : ,,það

máttí ekki minna kosta." 1

1. í þíngoyarsýslu or sú s'úgn til um uj>pruna Skottu , n,b bændur tvoir haíi búiö á

Arnarvatni viö Mývatn, og væru galdramenn, og mikill og illur kur í milli jjeirra. Einn

vetur bar svo til, a6 stfilka var6 úti í bríÖarl»yl ]>ar vestur á beibinni, íyrirvestan Ilelluvaö,

Annan bóndann grunaöi, IivaÖ stúlkunni leiö, fór um nóttina vestur á lieiÖi, ogvakti hana

upp, áöur en hún var orðin köld, .SíÖan fór hain meö hana heim um morguninn, lot hana

fáfa á undan ser inn í hæinn, og sagöi honni aÖ drcpa sambýlismann sinn. Btúri í*6r inn,

og bóndi litlu síÖar. En j»egar hún kom inn, .settist hinn bóndinn snögglega hp'p í rekkj-

unni, og skijiaöi henni aö taka þann, scm á eptir henni kæmi, og }>aö geröi hún. Greip

hún jiá Jjann bóndann, scm haföi vakiö hana upp, og íleygði honum sem sopp innan um
baÖstofuna. En hinn sat kyr í rekkjunni og hló aö. þó íét hann hana ekki gera út af
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llluga-Skotta. 1 (Eptir handriti Gísla Konrá&ssonat.) Illugi hét bóndi,

og bjó á Arnarvatni, noröur viö Mývatn; hann var talinn margfróöur. þá

bjó á Gautlöndum bóndi sá, sem Magnús het Hallsson ; hann var skáld og

haldinn íjölkunnugur. Hann kvaö níðvísu um Illuga, og hét hann því þá,

aö hefna þess á Magnúsi. það var einn dag, aö Illugi kom að Gautlöndum

;

stóð þá Magnús yfir fc, en konur sátu inni í baöstofu viö tóvinnu. Baö-

stofunni var svo variö, aö t>ar voru götupallar lángsetis. Illugi fór inn í

baðstofu, og talaði viö kvennfólkið um stund, og stóð upp viö rekkju

Magnúsar, á meöan hann stóö við. Um kvöldið, þegar Magnús kom heim,

og gekk að rúmi sínu, spuröi hann, hvort nokkur heföi komiö um daginn,

Kvennfólkið neitaöi því, og mundi ekki, aö Illugi hafói komiö. Magnús

trúði því ekki, og spuröi énn ítarlegar um gestakomu. Sagöi þá stúlka

ein, að Illugi á Arnarvatni hefði komiö. Magnús sagöi, aö sig heföi grunaö

það; greip hann þá hund sinn, og fleygöi honum upp í rúmiö, og drapst

hundurinn, en Magnús sakaöi ekki. þegar Magnús háttaði um kvöldið í

rúmi sínu, fann hann þar fyrir sér eitthvaö í konulíki meö skuplu á höfði.

Honum þókti hún ákatíega leiö, og aö Dlugi mundi hafa sent sér kvenn-

draug þenna til óhcilla, og til aö drcpa sig. Tók hann i>ví það ráö, að

tnagna drauginn og senda ílluga hann aptur. Viö þetta óx draugnum svo

mikiö afl, aö Illugi átti fult í fángi með hann, en þó er sagt, að hann

bryti báða handlcgi draugsins; því hann var svo rammur, að hann vav

þreifanlegur. Draugurinn fylgdi lcingi eptir það Magnúsi og fólki hans,

og var kallaöur Illuga-Skotta. Galdra-Ari, Jónsson prcsts greipaglennis,

magnaði Skottu að nýu, og scndi hana aptur Illuga Hclgasyni skáldi,

sonarsyni Illuga á Arnarvatni. Gicrði hún bæði honum og öðrum margt

ílt, og cr sagt hann vorði sig mcst fyrir hcnni með kveðskap. Sagt er,

að svo stæöi á því, aö Ari scndi Illuga Skottu, aö einu sinni komlllugi á

bæ Galdra-Ara, cn milli þeirra var óþokki nokkur. Ari sat í cldhúsi og

vissi Illugi það; kpm hann upp á eldhúsgluggann og kvaö níðvísu um Ara;

ckki cr I>css gctið, að þeir ættust flcira viö aö [>ví sinni, Eptir það scndi

Ari Illuga Skottu, og kvaldi hún hann jafnan um nætur, svo hann gat

lítið soiiö, cöa ckkcrt. Illugi þcssi bjó á Syöri-Neslöndum viöMývatn, og

átti lugibjörgu iyrir konu. Hjá þeim var bróðir Ingibjargar, scm Jón hét,

miklu cldri en hún, og gat hann lcingi variö llluga fyrir Skottu, meðan

hann varö ekki ellihrumur
,

og cr sagt, að hann bcitti að eins afli vi<>

hana, l>ví hann var bæöi stór og sterkur. Um þetta leyti bjó Haldór

cldri 2 Jónsson frá Reykjahlíö í Vogum. Hann vakti opt yfir Illuga á

viÖ siimhýlisniami sihn, cn œtt hans Fylgdi liúii eptir ]n\6. Svo 8101111111' í handriti fráséra
• ,(, ííí Krisfjánssyni á Yztafelli, og œtlá eg {»ab so höml Jyarnar Jónssonar á Finnstö^uni í

Klnn.

1. Er aö líkiiulum saina og Mývatns-Sk otta.

2. Ilaldór Jónsson ýngri frá lleykjahlíö bjó í Borgarseli í Skagaliröi. Eptir honum
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nóttum, þcgar aösóknin var sem mest. Eina nótt, þegar Illugi vaknaði

meö miklum andfœlum, hljóp Haldór út, af því hann œtlaöi, aÖ Skotta

mundi vera á glugganum yfir Illuga. þegar Haldór kom út, sá hann, aö

Skotta var að glíma viö strák einn, sem dáið hafði á Neslöndum um
haustiö, og Illugi haföi opt ávítað fyrir strákapör sín. Haldór var óhrœddur,

og kvaö vísu um Skottu, og skipaöi henni að snauta burtu. Hvarf hún

þá þegar, en kom sömu nóttina við í Vogum, fór inn í baðstofu, og æpti

svo hátt, að heimafólk heyrði, og sagði: „Haldór er kjaptfortur.
cc

(?) Síðan

tók hún til og kitlaði þar stúlku eina, svo hún sýktist af því, en batnaði

þó aptur, þegar Haldór kom heim. Hún drap og beztu kú Haldórs og

nokkrar ær. — Einu sinni meöan Skotta fylgdi Illuga eldra, kom hún aö

Grásíöu í Kelduhverfi, þegar fólk var háttaö. þar var vinnumaður á bæn-

um, sem Asmundur hét, sem sagt var að færi með kukl. Skotta snaraði

sér upp fyrir hann í rúmið og sagði: „Nú er lúinn Ásmundur. u Hann

spurði, hvað henni væri að því. „Að fylgja austur yfir hálsana og norður

yfir skörðin," sagði hún; því að jafnan sýndist hún á ferð meö þeim

frændum Illuga á Arnarvatni.

Sagan af Árbœar eða Nýabæai'skottu. (Eptir sögnum úr Skagafiröi.)

Olafur hét bóndi, er bjó á Tinnárseli í Austurdal í Skagafirði; hann var

haldinn fjölkunnugur. Einu sinni var hann á ferö í Svartárdal í Húnavatns-

sýslu, og kom aö Bergsstöðum um nótt, og þegar hann reið hjá kirkjugaröinum,

varö honum litið inn í garðinn, og sá hann þá, hvar maður var að glíma

viö nýuppvakinn draug, en draugsi var rétt búinn aö keyra hann undir sig;

kallar þá Olafur til mannsins: „Bíttu í vinstra brjóstiö á henni, bölvaöur.
u

Olafur reið nú leiðar sinnar, en sagt er, að maðurinn hafi notað ráö þetta,

og hafi þaö dugaö, en maöurinn fékk öfundarhatur til Olafs af því, aö hann

kynni betur; er mælt, að hann undir eins hafi búiö út drauginn, og sent

Olafi hann, en Olafur var viöbúinn sökum fjölkýnngi sinnar, og kom draugn-

um ófan í hrosslegg; lét hann síðan ofaní kistu-handraða, og geymdi hann

þar meðan hann liföi, en rétt fyrir dauða sinn, bað hann Guðbjörgu, að

brenna legginn að sér látnum, en varast skyldi hún , að taka tappann úr.

Eptir andlát karlsins tók Guöbjörg legginn uppúr kistunni, og af forvitni

tók hún úr tappann; þá sá hún, að fluga flaug úr honum, og breyttist undir

eins í kvennmannslíki, og spurði, hvað hún ætti að gjöra. ,,Farðu að Nýabæ,u

segir Guðbjörg, „og dreptu Guðmund bóndaNikulásson," þvíJón maðurGuð-

bjargar vildi hafa Guömund burt af jörðinni, en tíytjast þángað sjálfur.

Draugurinn fór þegar að Nýabæ og hitti Guömund bónda, en hann gat

varizt draugnum, en um voriö flutti hann sig burt að Krákugeröi, þyí uin

veturinn var hann oröinn hálfær af aðsókn Skottu, en þá fluttu þau Jón

áttræöum hefir Gísli KonráÖsson tekiÖ sögu jjessa 1848. Sá Haldór haföi þreifaÖ á

Skottu í úngdæmi sínu í fööurgaröi
,
og ætlaöi vera systur sína. En Björg móöir hans,

sem var ramskygn, sá aö ^aÖ var Skotta.
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og Guðbjörg sig aö Nýabæ
;
draugurinn fylgdi þeim jafnan síðan, og þeirra

ætt, og er ýmist kölluð Arbæar- eða Nýabæar-Skotta. jþað er mælt, aö

Skotta hafi ráðið Jóni bana, því þegar hann lá banaleguna, vakti stúlka

yfir honum með Ijós; eitt kvöld dró úr henni allan máttinn, og lagöi hún

sig fyrir, og fanst henni, aö svefnhöfgi félli á hana; henni sýndist eða

dreymdi, að roðma miklum sló á ljósiö, og heyrðist geingiö inn hjá sér,

og heyröist henni síöan soga eöa korra í Jóni ; síðan heyrðist henni geingið

fram hjá sér aptur; síðan fékk hún máttinn aptur, og hugði nú að karli,

var hann þá örendur. Skotta fór nú að gánga þar um híbýli og drepa

ýmsar skepnur, og sást jafnan á undan hverjum þehn, sem kom af heimili

Jóns ogGuðbjargar. Guðrún hét dóttir Jóns og Guðbjargar, og bjó í Héraðsdal

Skotta áreitti hana; Guðrúnu var þyí komiö í burt, aö Vatni; þar bjó

Jónas bóndi. þá bar lítið á aðsókn Skottu meðan hún var þar, en þegar

hún fór heim aptur, magnaöist ágángur Skottu, og géöveiki Guörúnar, og

tók Guðrún sig af lífi um síöir. Jón bóndi sá opt Skottu gánga um hí-

býli meðan Guðrún var þar. Margar sögur geingu af Skottu, og gánga

enn af hrekkjapörum hennar ; hún drepur bæöi fé og stórgripi bæði á

Merkigili og víðar; stundum sést hún klifrast upp um bita í baðstofum,

og hánga þar um nætur. Einu sinni sást hún sitja á íjóshaug, og fleygja

taðkögglum. þau Jón og Guðbjörg áttu bola í fjósinu; einu sinni sóktu

menn tarf að Miklabæ, en rétt áöur en þeir komu, rak kvíga upp óttalegt

baul í fjósinu, og datt dauö niöur, en presturinn, sem þá var þar, vildi

synja þeim boJans, j>ví þeir hefóu svo vonda fylgju, kvað hann, þarsem

Skotta væri. Eptir það, að Guömundur bóndi var kominri frá Nýabæ að

Krákugerði, reið hann eiuu sinni út Uppsalamýrar í rökkri; þá vissi hann

ei fyrri til, en það var eins og fótunum væri kipt undan hestinum, og hraut

Guðmundur af baki og fótbrotnaöi. En þegar hann stóö upp aptur, sá

hann Skottu skoppa út mýriria, og hverfa íyrir hæð eina. fcegar Hjálmar

bóndi bjó á Nýabæ (sumir segja Bólu) kom hann einu sinni aö Skottu,

þar sem hún var að drepa sauð; þá rak hann Skottu út fyrir Tinná, og

hefir hún aldrei komizt síöan fram fyrir haua, því Hjálmar var haldinn

andheitur. Einu sinni sofnaði fjármaðurinn á Merkigili í fjárhúsi einu; kom

þá Skotta þángað, þegar hann var að sofna, og ætlaði að kyrkja hann, en

hann vaknaði við, og þá hvarf hún á brott. Skottu er þannig lýst: hún er á

vöxt við 12 vetra stúlku, þó hefir húri stundum sýnzt sem tröll; hún er á

mórauðu stuttpilsi, og sauðsvartri peysu; stundum heíir hún sézt á skinn-

peysu eöa íötuin, og með skúfiausa skotthúfu mórauða.

Eyafjapðar-Skotta. (Eptir handriti Gísla Konráhssonar.) þaö er sagt, að

Hullendíngar nokkrir hlypi einu sinni á land í Vöðluþíngi (Eyaflarðarsýslu), og

væru djarftækir til kvenna. En þær voru ekki tagltækar við þá; gabbaöi

ein þeirra þá með missýníngum, en það gramdist Hollendíngum svo, að
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þégar þeir voru komnir heim til sín aptur, keyptu þeir af galdramanni, að

senda kvenndraug til islands, sem skyldi kvelja og drepá allar konur í

Eyaíiröi. Sagt er, aö clraugurinn kænri fyrst á land á Sauöauesi á Upsa-

strönd. þar bjó t>á þorvaldur skáld Rögnvaldsson

,

1 margfróöur maður.

þörvaldur var niöur viö sjó þegar hann sá til draugsins; en Hollendíngar

voru á vakki bar úti fyrir. þetta var kona í útlendum búníngi raeð rauða

skotthúfu og bera handleggi úpp aö olboga. þorvaldur yrti á hana og

spurði, hver hún væri, og hvert væri erindi hennar. Hún sagöist vera

flæmsk, aörir segja finnsk, og eiga kvelja og drepa allar konur í Eyaíirði.

Én svo var hún mögnuð, að þorvaldur gat ekki ráðið við hana með öllu;

varö hann að leyfa henni að drepa beztu kúna sína, og síöan aö drepa kýr

á þriöja hverjum bæ í Eyafirði, og sýna aðrar glettíngar karlmönnum og

fenaöi, en hept gat hann hana meö öllu frá því að sækja að konum. Draugur

þessi var kallaður Eyaíjaröar-Skotta. Margt drap hún af kúm
,
og gerði

aðrar skráveifur, en ekki nema einn karlmann, sem sögur fara af. En

eingar heföu þær |>ó veriö nú til líklega, ef |>á lieföi ekki veriö uppi Björg,

kona Jóns Einarssonar í Reykjahlfð. Eitt sinn þegar Björg var háttuð hjá

bónda sínum, sagði hún, að nú bærist sér það fyrir sjónír, því hún var

ramskygn, 2 aö Jón bóndi Höskuldsson, vinur manns hennar, væri aö glfma

viö Eyafjaröar-Skottu viö Eyafjarðará. En Jón sagöi, aö það væri mark-

leysa og ofejónir einar. þó kom þeim saman um, aö gamatí væri aö frétta,

hvert nokkuð yröi títt um Jón Höskuldsson. þá spuröist þaö síöar, að söinu

dsegur heföi Jón drukknað í Eyafjaröará; og ætluðu suinir, að Eyafjaröar-

Skotta heföi vélað hann út á ána.

Milclu fleiri Skottur hafa verið til, sem eg lieíi ekki enn náð i sögur af,

t. d. Rauöasands-Sko tta í Barðastrandar-sýslu, Krínghvers-Skotta í

Skagafiröi, Húsavíkur-Skotta og Hlíöar- (Rey kjahlíöar-) Skotta í

þíngeyarsýslu, og Víkur-Skotta í Múlasýslú, kend viö Vík í Fáskrúös-

firöi, og, ef til vill, enn miklu fleiri, sem eg hefi aldrei héyrt nefndar.

Skinnpiisa. (Eptir sögn HúnvetningaO Maður nokkur bjó leingi í Geld-

íngaholtí í Skagafiröi^ Hann var áöur trúlofaöur stúlku á Vesturlaudi, en

sveik hana. Sendu þá frændur stúlkunnar bónda Þessum kvenndraug; HÚn

var í rauðum sokkagörmum og skinnpilsi, og þvi var hún kölluö Skinnpilsa;

Eún fór víöa um Skagafjörö, en hafói þó aðal- aösetur sitt í Geldíngaholti,

og veitti bónda illar búsifjar nætur og daga, og var það leingi, aö einginn

gat kojriiö henni fyrir. þá tók Níels, scni kallaöur var skáldi, scr ferö á

hendur, og heimsókti bóndann, og var lijá lionum 3 nætur, svo Skinnpilsu

varö ekki vart. 4. kvöldið um dagsetursbil sat Níels móti baöstofudyrum,

1. |»6 háfa sumir lieyrt, aö þar byggi \iíi porvaldúr gainli Magnússon, seni ])ar var

miklu fyrr; eu bápir voru j>eir aáfnár ákvæðaskáld og íjölfróöir. G. K.

2. Sbr. neöanmálsgr. viö Illuga-Skottu.



og sá þar SMnnpilsu konm inn í gaungin. Fór hann þá að IjóÖa á hana,

en hún gekk inn í yegginn, og Níels á eptir henni. Einginn veit, hvernig

þar hafa fariö leikar meö heim, nema þaö eitt, aö Níels koni aptur, en

einginn varö var viö Skinnpilsu síöan.

Hörgslands-Móri. (Eptír sögn úr Skaptafellssýslu ftá búsfrú Hólmfríði þor-

vaidsdóttur.) Draugur sá er austur á Síöu í Skaptafellssýslu, sem kallaöur

er Hörgslands-Móri eöa Bergs-Móri. Hvorki er þaö af því, að hann væri

upphafiega sendur aö Hörgslandi ne séra Bergi, sem hann er nú kendur

viö, heldur er hann svo kendur, af því hann þykir fylgja Bergs-ætt, en

séra Bergur var síöast á Hörgslandi, en upptök draugsins er leingra að

rekja, og eru því nokkuð óljós. Svo er sagt, aö prestur sá var í Arnarbæli

(1G76— 89), er Oddur hét og var Árnason; kona hans var Katrín, dóttir

séra Jóns Daðasonar, er þar vav næstur fyrir hann. þau Oddur og Katrín

áttu að minnstá kosti tvö börn, pilt, og stúlku, scni íngibjörg het. |>enna

son mistu þau úngah; prestur hafói riöiö eitthvaö burt á ísúm uin vetur,

en piltúririn var elskur nijög aö fööur sírium, og hljóp á burt eptir honum
og í vök á ísnum og druknaöi þar. Eptir þaö „nam séra Oddur þar ekki

yndi, mcö ööru fleira, sem honum þóktipár óskeintilcgt,
u segir Jón prófastur

Haldórsson, en það er bæöi sögn og getur, að hiö „óskemtilega," sem

presti þókti í Arnarbæli, hafi verið þaö, aö kona hans hafði áöur verið

loíúö manni en brugðið við hann eiginoröi, fyrir því haíi henni veriö send

sendíng frá manni þeim, seni hún sveik. En þaö var hundur einn, og

kalláður Móri , sem átti að ásækja hana og niöja hennar í níúnda liö.

Eptir þaö fékk séra Oddur veitíngu fyrir Kálfatjörn, og var þar til dauöa-

dags 1705. En Ingibjörg, dóttir hans, giptist Jóni syslumanm Islcifssyni í

Skaptafellssýslu (1721—26), var hann ribbaldi niikill. þeirra dóttir var

Katrín gipt séra Jóni Bergssyni eldra á Kálfafelíi á Síöu, próíásti í vestur-

parti Skaptafellssýslu 1754—73, og hefir því verið trúaö, aö Móri hafi

oröiö liontun að bana; enda er það í frásögur fært, að séra Jón hafi dáiö

snögglega út á Eyrarbakka. Bergur hét einkasonur þeirra Jóns prófasts

og Katrínar ýngri, er síöast var prestur að Kirkjubæarklaustri en bjó á

Prestbakka og Fossi, en seiuast var hann á Hörgslandi, og dó þar. Uann

átti margar dætur, dg fylgdi Móri þeim öllum og fylgir enn, aö [>ví sein

orö leikur á; cr hahn nú kominn til þéirra í 5. liö, og hefir hann fylgt

hessum ættlegg frá Katrínu lángaJángömmu þeirrá systra, þó ekki kunni

mehn sögur af hreystiverkum hans , meðan hann fylgi hinnm ehlri af

Böttinni. það var sögn nianna, að í hvert sinn, áötir en þeim séra Bergi

°g konu hans varö sundurorða, hati orðið vart viöMóra þar á bænuni, og

yar það ætlan nianna, að hann ylli illdciluin I>eirra. Eptir fráfall þeirra

hjóna fylgir hann nú dætriuu þeirra; undir eius og hin elzta þeirra dó,

tók önnur viö; varö hún I>á liálf-brjáluö. Ein þeirra systra er þorbjörg
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gipt Jóni, sem kallaöur er hospítalshaldari , er sagt, að hún hafi skamtað

Móra. þóktust menn sjá þaö til hennar, er hún var að skamta á hátíöum,

að hún laumaði heilum sauöarsíðunum niður meö lærinu á sér; sáust þær

aldrei framar, og er það talið víst, að Móri hafi hirt alt saman. þó enn

vanti mikið á, að Móri sé kominn í níunda lið, segja Síöumenn það, að

hann sé orðinn svo aptanrýr, að hann sé aptan fyrir aö sjá, sem gufa ein

væri, og þykir af því mega til beggja vona bera, hvort hann muni endast

svo vel, sem ætlað var. Eingar merkissögur eru af illum aösóknum undan

því fólki, en þó er sagt, að Móra hafi orðiö stundum vart, þar sem einhver

hefir komiö á eptir af ættinni. Ekki er honum heldur kent um, aö hann

hafi oröiö mönnum að bana, nema ef þaö væri ættíngjunum sjálfum, en geö-

veiki er alsagt hann olli þeim mörgum.

Sels-Móri. (Eptir sögn af Eyrarbakka.) Á Eyrarbakka í Árnessýslu er

til draugur sá, sem Sels-Móri heitir. Hann er svo undir kominn, aö

maöur var sá, erEinar hét, og bjó í Borg í Hraunshverfi, seint á 18. öld;

hann úthýsti dreing nokkrum, sem komiö haföi flakkandi, eins og margt

fólk fleira um þær mundir, austan úr Skaptafellssýslu
,

eptir að Skaptár-

eldurinn geisaði þar. þetta var um vetur, en dreingur bæði svángur og

klæöfár, og varö því úti nóttina eptir skamt frá Borg, og fannst dauður í

dæl þeirri, er Skersflóö heitir. þó dreingurinn væri grafinn, fór smáttog

smátt að bera á því, aö hann fylgdi Einari og niöjum hans. Einkum er

sagt, aö hann hafi fylgtþuríöi ogSalgeröi systurdætrum Einars, sem leingi

bjó í Efraseli, og af því hann var þar leingst viöloöa, er hann kallaðiu'

Sels-Móri. Ekki er þess getið aö hann hafi drepiö menn, meðan hann var

einn um hituna, fyrr en hann komst í tígið viö Móhúsa-Skottu , sein fyrr

segir. En þaö skildi á milli þeirra hjónaleysanna , hans og Skottu, að

honuni varö ekki fyrir komið, er Skotta var af dögum ráöin , af því hann

fannst hvergi, er hún var yfirstigin, og segja menn því, aö hann sé einn

á kreiki eptir um Bakkann.

r

Iraíells -Móri. (Eptir sögnura úrKjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit og af Seltjarn-

arnesi.) Kort hét maður og var þorvaröarson , bróöir séra Odds á Eeyni-

völluin (1786— 1804); hann var nefndarinaöur og gildur bóndi; hann bjó

leingst á Mööruvöllum í Kjós, en íluttist síöast að Flekkudal og dó þar

1821. Kort var tvíkvæntur; hét fyrri kona hans íngibjörg, en hin síöari

þórdís Jónsdóttir. Ingibjörg var ættuö aö norðan. Margir höföu oröiö til

aö biöja hennar, áður en Kort, en hún synjaði öllum. Fyrri biðlarnir þóktust

því sárt leiknir, er Kort fékk hennar, en þótt hann væri þeim flestum

freinri um marga hluti. þeim svall svo þetta um hjarta, aö þeir keyptu

gaidramánni nyrðra, að senda Kort og konu hans sendíngu. Galdramaöur

valdi til þess dreinghnokka einn, er sagan segir að hafi oröiö úti milh

bæa ; en galdramaöurinn vakti hann upp volgan, eöa ekki með öllu dauöan,



og sendi hann þeim Kort á Möðruvöllum, og mælti svo um, aÖ draugurinn

skyldi fylgja þeim hjónum og niðjum þeirra í níunda lið, og vinna þeim

margt til meins.

þeir menn, sem hafa séð Móra, og þeir eru ekki fáir, hafa lýst honum
svo, aö hann sé í grárri brók aö neöan, og mórauöri úlpu fyrir bolfat, meö

svartan hatt, barðastóran á hausnum, og er skarð eöa geil stór inn í baröiö

upp undan vinstra auga. Af úlpunni dregur hann nafn, og því er hann

Móri kallaður. Ummæli galdramannsins þykja hafa rætzt helzt of vel;

því þegar Móri kom suöur
,

lagöist hann aö á Möðruvöllum , sem ætlaö

var, og gjörði þeim bjónum margar skráveifur meö ýmsu móti, bæði í

fénaöardrápi og matskemdum. En engin eru dæmi til þess, að Móri hafi

beinlínis drepið menn, hvorki fyrr né síðar. — það var cinu sinni, að þau

Kort ólu kálfa tvo einn vetur. þá báða elti Móri fram af hömrum sumarið

optir, og fundust þeir þar dauðir fyrir neðan. Annað var það, að Kort átti

meri eina; hún gekk eitt sumar með folaldi í heimahögum á Möðruvöllum

.

Seint um sumarið sáu mehn, að folaldið hljóp, sem það væri ært orðiö, alt í

kríngum stein, og datt síöan niöur. En er til var komið, lá folaldið dautt

;

hafði þaö fest endaþarminn á steininum, og rakið svo úr sér garnirnar,

og dottiö síðan niður dautt þetta var kent Móra.

Meö því Móri ekki átti aö hafa verið meö öllu dauður, er hann var

vakinn upp, þurfti hann, eins og allir slíkir draugar, mat sinn fullan. Varö

því aö skamta honum ekki síöur en hverjum heimilismanni, bæði á Möðru-

völlum, og eins eptir það hann fór að leggjast að á írafelli, og fylgja Magnúsi

Kortssyni, og var maturinn, sem honum var ætlaður, ávalt settur á afvik-

inn stað. þessu haföi Móri áorkað með því, að hann húðskemdi alt í búr-

hiu á Möðruvöllum fyrir íngibjörgu; sat hann þar stundum uppi á búrbit-

unum og gutlaði í mjólkurtrogunum með löppunura, eða steypti þeim niður,

sletti skyri, bæði á hana sjálfa og upp um alla rapta, eða fleygði torfi og

grjóti ofan í matinn , hvar sem stóð, og spilti honum meö því. Af þessu

tók Ingibjörg þaö til ráðs , að hún fór að skamta honum fullnaðarmat í

bæði mál; við það lét hann mikiö af matskemdum. Einhverju sinni bar

M svo við, að gleymzt haíði að skainta Móra að kvöldi dags. En um
ftiorguninn, er komið var í búrið, sáu menn, hvar hann sat, og haföi sína

löppina niður í hverri skyrtunnu, en húkti á báöum tunnubörmunum
;

gjörði

hann þá bæöi að gutla í skyrinu með löppunum, og sletta því með kruml-
unum. Eptir það var varazt að gleyma að skamta honum.

En það var ekki maturinn einn, sem Móri þurfti; hann þóktist líka

Þurfa að hvílast, eins og hver annar, og því er sagt, að eptir að hann fór

að fylgja Magnúsi Kortssyni á Írafelli, hafi hann jafhan orðið að láta rúm-
flet standa autt handa honum, gegnt rúmi sínu, og dugði eingum öðrum
en Móra að liggja í því. þaö var eitt sinn urn retta-leytið, að margt fólk

var komið aö írafelli, og haíði feingið þar næturgistíng. Seinna um kvöldið
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kom þángað dreingur einn og beiddist híisa. Magnús kvaö honum húsin

heimil, en hvergi gæti hann lofaö honum aö liggja, nema á gólfinu, eða eí

hann vildi annars kostar liggja í fletinu á moti rúminu sínu, og þaö þáði

dreingur meö þökkum. þegar hann leggst fyrir um kvöldið, sofnar hann

brátt; en þegar hann er nýsofnaður, fer óttalega upp á hann, svo að

korrar í honum. Hrekkur hann svo upp
,

og getur ekki sofnað væran

blund alla nóttina fyrir einhverri ásókn. Daginn eptir var vont veöur, svo

aö gestirnir komust ekki í burtu, og voru svo á írafelli nóttina eptir. En

um kvöldiö tóku dreingir nokkrir sig til, seni áttu heima á Irafelli ,
og

þektu Móra, og höföu opt verið í skítkasti viö hann, og festu hnífa alt í

kríngum rúmfletiö, svo oddarnir stóöu allstaöar upp af stokknum. J»á nótt

svaf dreingurinn vært, og þökkuðu menn það því, aö Móri hefói ekki vogað

aö lionum fyrir hnífs-oddunum.

Eptir fráfall Korts heitins (1821) fylgdi Móri fyrst elzta syni hans

Magnúsi, er bjó leingi á Irafelli , sem áöur cr sagt, og af því Móri var

|nir leingst viöloöa, var hann kallaöur Írafells-Móri, og það nafn hefir síöan

viö hann haldizt. Auk þess, sem áöur er taliö um ráöríki Móra á írafelli

með legUEÚm sitt, er þess getiö um Magnús, aö hann fór einhverju sinni

frani á Seltjarnarnes, er þar var fiskigeingd mikil; en af l>ví hann hafði

ekkert skiprúm víst, gekk hann milli skipa og íekk aö fljóta hjá ýmsum

dag og dag. Hjá Sigurði bónda í Hrólfsskála fekk hánn að róa 2 daga

samflcytt; en hásetar Siguröar fóru þá aö verða |>ess varir, aö Magnús væri

ekki einn, þarsem hann var, og feriðja morguninn, er Magnús var koni-

inn upp í skipið, og þeir Siguröur þegar komnir á flot, fóru hásetar hans

upp úr með Móra; enda er sagt þeir hafi seð, eins og mórauöan hnykil

cöa hrossataösköggul vcltast meö Magnúsi upp í skipið. Viö þetta skipaði

Sigurður, scm bæði cr haldinn greindarniaöur og gætinn, Magnúsi að fara

upp aptur úr skipinu; |>ví hánn vildi ekki flytja hann leingur, hvort sem

hann hcfir sjálfur oröiö nokkurs var uin Móra, eöa hann hcfir ckki viljaö,

aö liásctar sínir hcfóu ótru á Magnúsi, og gætu kcnt því uin , að óhöpp

stæðu af homun, ef illa tiltækist.

Svo viröist scm mínna hafi veriö úm illar aðsóknir á undan Kort cldra,

cn sumum fyrri konu böraum hans og barnabörnum; hvort sem þaö cr al

því, aö lcingra cr liöiö, síöan hann var uppi, og sögur þær scu þyí mönn-

um úr minni liðnar, eöaMóri hafi |>á slcgiö scr nicir á aösóknirnar, þegar

hann fór aö fylgja börnum Korts, eöa ]>aö hið þriðja, sem nokkrum þykií

líklcgast, aó liann hafi ckki dirfst aö vaöa cins uppi, nicðan Kort var líf^í

cins og eptir hann látinn. Skal nú hcr sýnt meö nokkrum dæmum, liversu

illa aðsókn þau Kortsbörn áttu, og síöan bárnaböfn hans, aö miónsta kosti

börn Magnúsar, og hafa öll þau óhöpp, scni ööruni liaíá staöiö af því fólki,

cins og vcikindi þcss sjálfs og fcnaöardráp, vcriö kcnd Móra, fylgidraug

þess. það var eina nótt, að húsfrú Ragnhildur á Meöalfelli í Kjós 8at
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með eingu móti sofiö; önnur dóttir hennar svaf í sama húsi og hún, en

hana gat hún ekki vakiö ineö neinum ráöum. Henni heyröist geingiö inn í

húsiö um nóttina, og sezt á 2 Mstlaj er þar stóöu, og eitt rúm hiö þriíSja^

Bem einginn svaf þá í. En um morguninn í býtið komu þeir Kortssynir

þrír, Magnús, Björn og Einar. — Jón bóndi Kristjánsson, sem nú er í

Skógarkoti í þíngvallasveit, bjó, áöur en hann fór þángaö, á Meöalfelli í

Kjós á móti húsfrú Kagnhildi. Jón varö fyrir því skakkalálli, aö kýr hans

fannst einn morgun, þegar í fjós var komiö, svo á sig komin, aö liún gat

ekki staöiö upp, en kvöldinu fyrir var hún hress og heilbrigö og mjólkaöi

vel; varö því aö koma henni út meö mannsöfnuöi úrfjósinu á blóövöllinn

;

því ekki var til annars aö hugsa en drepa hana. þegar búiö var aö flá

hana, var annaö læriö undir skinninu helblátt, svo ]>ví var fleygt. En
sama daginn komu þeir Magnús og Björn, Kortssynir, aö MeÖalfelli, og

veitti Jón þeim átölur nókkrar
,

fyrir þaé, livaö illa aösókn þeir ættu, því

þetta var kent Móra. — Magnús á Irafelli átti einu sinni Hallgrímskver

í bandi um tíma hjá Ásgeiri bónda Einnbogasyni, sem nú er á Lamba-
stöðum, en sem þá bjó í Bráöræöi. Eitt kvöld var Ásgeir ekki heima, en

kona hans beiö eptir honum; vakti húu iyrst og var á fótum, en háttaði

síöan og vakti viö ljós, uns Ásgeií kom heim. Síöan háttar liann, og

slökkva þau svo ljósiö. Sá hún þá, hvai* strákur kom inn í húsiö, settist

á stól fyrir framan rúinið, og lagöi liandlegginn upp fyrir rúmstokkinn

;

°n hún svaf fyrir framan bónda, fannst henni handleggurinn svo þúngur

°g fyrirferöarmikill , aö hún kallar upp og spyr, hver þar se, eöa hvort

haö se Jóhannes, fóstursonur þeirra hjóna. En einginn gegnir aö heldur.

Hún spyr þá enn, hver, svo sem hún kvaö á, væri kominn, og baö hann

tera til Mns neösta og versta. þá stendur sá, sem á stólnum sat, upp,

°g glennir glyrnurnar móti túnglinu, sem skein inn um gluggann; þaut

hann síöan út um lokaöar dyr. Varö þá brestur svo mikill, aö kynjum

gegndi, og í sama vetfángi fellur niöur hylla liinumegin í húsinu, er var á

ská til viö rúmiö; stóöu í tíenni bækur margar, og ]>ar á meöal Hall-

grímskveriö, sem Ásgeir hafði tekiö af Magnúsi til aö bindá. Uppi á hyllt

unni voru og bollapör mörg, og fóru 4>au, eins og nœrri má geta, í

smámola, og hrutu víösvegar um gólííö. Eptir þetta let húsfrú Sigríöur

kveykja ljós og vaka hjá ser um nóttina, og gat lítiö sofiö. En um morg-
uninn í býtiö kom Magnús aö BráöræÖi, aö spyrja eptir kverinu, sem stóö í

hyllunni ; var honum þá sagt, hversu góöa fylgju hann ætti. — Um Björn

Kortsson var þess áöur getiö, aö hann heföi tvívegis átt illa aösókn, sem
ftðrir bræöur hans. En tvisvar þóktust menn auk þess hafa oröiö þess

Varir, aö Móri væri í fylgd meö Birni. Maöur nokkur mætti Birni einu

Sltliíí í noröurleiö; en er þeir irtluöu aö ríöa hvor hjá öörum, fældust hestar

h^ns, og var þaö ætlun manna, aö þ'eir heföu seö drauginn og fœlfet hann,

ínaðurinn sæi hann ekki. í öðru sinni var þaö , að bærinn í Mýdal í



Mosfellssveit stóð opinn eitt vetrarkvöld í túnglsljósi og góöu veðri. Einn

af heimamönnum kom einhverstaðar að, og er hann kemur í dyrnar, sér

hann strákhnokka stálpaðan innar í dyrunum, sem hann kannaðist ekki við,

en datt í hug, aö þetta mundi vera Irafells-Móri eptir lýsíngunni, sem hann

hafði heyrt af honum. Maðurinn hugsar sér nú, að króa Móra inni, til

að handleika hann, og lokar hurðinni. Síðan lœtur hann greipar sópa um

bæardyrnar, og íinnst eins og eitthvað verði fyrir sér ; en þegar hann ætlar

að grípa það, líður það frá honum aptur, svo hann gat ekki handsamað

það. En snemma morguninn eptir kom Björn Kortsson að Mýdal. Að-

sóknirnar voru ]>ó ekki hið eina ílt, sem menn ætluðu, að Björn ætti upp á

Móra. Björn var, eins og alt það fólk, vandaðasti maður í öllum háttum

sínum, geðlipur framan af og góðlyndur, auk þess sem hann var mesti

dugnaðarmaður, og því var það von, að hann geingi mjög í augun á stúlk-

unum, sem sagt er aö háfi sókt eptir honum ekki færri en 3, þegar hann

var ýngismaður í Hjálmholti. Er þá mælt, að hann hafi tekið því í spaugi,

og sagt, að það væri von, að þær sæktust eptir honum Móra; því honum

var eins kunnugt og öðrum, að Móri fylgdi ætt sinni. Ein af þessum

þremur stúlkum varö hlutskörpust, og sat uppi með Björn. En sumir

héldu, að þegar fram í sókti, hefði Björn ekki tekið öllu af henni með

spaugi, eins og liann tók keskimálum þeirra Hjálmholtsstúlkna, því geðveiki

ásókti hann mjög seinni árin, er hann liföi, svo ekki þókti dælt aö lynda

við hann; þókfci það ekki ósjálfrátt og var kent Móra. Einar Kortsson,

sem leingi var í Tjarnarhúsum hjá Lambastöðum, bjóst einu sinni heiman

að frá sér, og ætlaöi upp í Kjós, til aö finna þar frændfólk sitt, því þar

var Korts-ætt mest. þetta var snemma vetrar. Einar fór sjóleiðis yfir

Kollafjörö og upp á Kjalarnes; en er hann kom þar, var farið að dimma.

Hann hélt þó á fram gángandi, og kom eptir vökulok að Skrauthólum á

Kjalarnesi. þó Einar væri þar ekki meö öllu ókunnugur, vildi hann alt

um það ekki gjöra af sér ónæði, eða vekja þar upp, er fólk var alt ný-

sofnað. Hann réö það því af, að leita fyrir sér í fjósinu, hvort hann gæti

feingið þar afdrep aö liggja í um nóttina. þegar hann kemur þángað,

finnur hann þar auöan bás, leggst í hann og sefur af til morguns, Um
morguninn er hann snemma á fótum, og finnur bæarfólk, og biður það að

misvirða ekki við sig, að hann hefði gjört sig svo heimakominn, aö fara í

fjósið, og liggja þar í auða básnum um nóttina, því hann heföi ekki viljað

gjöra því ónæöi. Heimamenn kváðu honum það heimilt, og vel komið,

þó hann heföi vakiö þá upp um nóttina, en verri þækti sér aðsókn hans,

því um morguninn áöur, en hann kom um nóttina eptir, hefði bezta kýrin

legið hálsbrotin og dauð á sama básnum , sem hann hefði legiö í ,
og liti

svo út, sem Móri, fylgifiskur hans og þeirra Kortsbarna, hefði ætlað að

ryöja til rúms fyrir húsbónda sinn, er hann var væntanlegur, og hefði þurft

á básnum að halda, sem nú væri framkomið. Eptir það fór Einar írá



Skrauthólum
,

og hélt á fram upp í Kjós um daginn. Kom hann þá

snöggvast viö á Grjóteyri, því hann átti þar eitthvað kunnugt fyrir, er

hann ætlaði aö fiuna. En svo vildi til sama morguninn, sem Einar fór

frá Skrauthólum, aö þá lá vetrúngur dauður í íjósinu á Grjóteyri, er aö

var komiö, og haföi hann heingt sig í nautabandinu; þaö var og kent aö-

sókn Einars. Enn er sú saga um Einar og Móra, að Einar átti liest gráan,

gripsval hiö mesta, er hann hafði miklar mætur á. Einn morgun, seint á

dögum Einars, lá Gráni dauður upp í lopt, svo þétt fyrir frainan bæardyrnar

í Tjarnarhúsum , aö hvorki varö komizt út né inn fyrir honum
,

fyrr en

hurðin var tekin af hjörunum. þetta þókti og hafa orðið af völdum Móra.

— Ýmsar fleiri skráveifur gjöröi Móri Einari , meöan hann fylgdi honura.

það var eitt, að Einar varð stundum eins og spiltur maður í andlitinu, eða

holdsveikur, af útbrotum með hrúörum og kýlum og rispum, eins og köttur

heföi klórað hann; en ef á hann var geingið, af hverju hann hefði feingið

þaö, vildi hann ekkert um það segja. Annaö veifiö hvurfu þessi útbrot

aptur, og var þetta sem annaö ókennilegt, sem Kortsætt þykir fylgja, kent

Móra. — þá sáu menn og það opt til Móra, að hann reiö húsum hjá

Einari, bæöi bæarhúsum og eins byrgi, er hann átti, og trú var þaö, aö

Móri væri laungum í því við sjóinn; því opt varð vart viö, að hundar

ærðust þar og sprúngu með gelti og ólátum í kríng um byrgið, þó hvorki

sæist menn né málleysíngjar á ferð nærri byrginu.

Ekki hafa geingiö miklar sögur af aðsóknum á undan Kort Kortssyni

eldra, en þó þykjast menn kunna fyllilega frá því aö segja, aö Móri hafi

fylgt honum, svo bæöi hafi öðrum og sjálfum honum orðiö mein að. —
Veturinn 1833 stóð svo á, að þorsteinn bondi í þúfiikotí f Kjós reri

vetrarvertíð á Kjalarnesi, og fór heim um páskana, eins og siður er margra

Vermanna, sem skamt eiga heim. Hann fékk hest að láni til ferðarinnar
r 9

hjá Olafi Ingimundarsyni í Mýrarholti á Kjalamesi. En sama daginn fór

og Kort Kortsson í Uppkoti í Eyrarhverfi heim til sín, því hann reri og á

Kjalarnesi þá vertíð. Af því Kort var gángandi, baö hann jþorstein að

veiöa nokkuö íyrir sig. Var eitt af því skinnstakkur , sem þorsteinn batt

fyrir aptan sig. Hélt þorsteinn svo leiðar sinnar, uns vegir skilja að

þúfukoti og Uppkoti. jþorsteinn ætlaöi að halda heim, en koma ekki viö í

Uppkoti; en þegar hann beinir hestinum á þá götuna, er lá heim aö

þúfukoti, fannst honum og heyrðist jafnvel, sem þrifið væri til skinnstakksins

fyrir aptan sig, og í sama vetfángi datt hesturinn niöur dauöur undir

honum. Móra var kent um, að hann hefði sligað eöa drepiö hestinn, af

því hann heföi viljaö, aö þorsteinn skilaöi skinnstakknum heim til Korts.

Kort heitinn var annars, eins og mörg systkini hans, hálfsturlaöur ágeöinu,

svo opt varö aö hafa gætur á honum, aö hann færi sér ekki að voða, er

hann reyndi opt til, þegar hann var svo á sig kominn. í einu þvf kasti

náði hann í hníf, og skar sig þegar á háls; en þá var komiö að honum



og tekinn af honum hnífurinn. Var honum þá komiö til læknis, sem

græddi hann og saumaði aptur saman vælindiö; en af l>ví saumurinn

haföi ekki tekizt vol, lét ávalt einhvern veginn ókennilega í kokinu áKort,

þegar hann rendi niöui'. Seinast ætla menn , aö liann liaíi dáiö af þessu

sama sári, sem hann var einlægt aö ýfa upp aptur, þegar óráðiö kom aö

honum. — Solveig Kortsdóttir giptist Magnúsi bónda á Hjallasandi á

Kjalarnesi og hafa þau búiö þar mest allan búskap sinn. Henni segja

menn Móri fylgi sem öðrum þeim systkinum. f>au Magnús höföu haldið

vinnukonu, sem Sigríöur hét, en seinna fór hún frá þeim til Ásgeirs bónda í

Bráöræði. Sigríður liúsfreya Ásgeirs og þéssi vinnukona hennar voru einu

sinni frarnmi í eldhúsi viö einhver bústörí inn kvöld. l>á segir vinnukonan

viö húsmóöur sína: „Hvað skríður þarna á bakinu á mér?" og lítur eins

og aptur fyrir sig um leiö. Húsfreya segir, aö l>ar skríði efckert á henni.

En í sama vetfángi líöur yfir vinnukonuna , þar sem hún stóð. Komu þá

til heimamenn og báru hana til rúms síns. Síöan rann af henni ómegiö,

en þá fékk hún ógurleg uppköst. En um l>að bil sem uppköstunum létti,

var guöað í bæardyrnar. Vinnumaöur einn lieyrir það innar í bæinn og

segir: ,,Fáðu fjúk, hver sem þú ert,
u

þýí hann áleit, að þar kæmi sá, er

hefói sókt aö Sigríöi vinnukonu. SíÖan var fariÖ til dyra, og var þar

komin Solveig Kortsdóttir, og spurði eptir sömu vinnukonunni, sem í aung-

vitið leiö, því hún hafði erindi við hana. þetta ætla menn að liafi verið

fylgja Solveigar, Irafells-Móri, sem sókti svo illa aö Sigríöi.

l>á er enn aö minnast á viöureign þeirraMóra og séra Jóns Benidikts-

sonar, sem nú er á Setbergi í Snæfellsnessýslu, og áGuðrúnu Kortsdófctur

frá Möðruvöllum. Séra Jón varö prestur á Svalbaröi í þistilfiröi í þíng-

eyai'sýslu 1818, síöan í Goödölum í Skagafjaröarsýslu 1838, þá fékk hann

Breiöabólstað áSkógarströnd 1847, Hítamesþlng í Mýra og Snæfellsnessýslu

1852, og Setberg í Snæíellsnessýslu 185.5. Á öllúm þéssum brauðum er

sagt, aö Móri liafi átt að glettast við þau séra Jón ög konu lians , nema

hvaö þess er ekki getiö, meöan haun vai- á Breiöabólstað. þíngeyíngar

segja, að Móri hafi mikið iátiö til sín taka um matskemdir , meöan séra

Jón var á Svalbaröi, og sýnt honum þar ýmsau annan óskunda. þar )iafi

og séra dón kastaö til lians vænum vatnsstígvélum, og beöiö hann að fara

svo til hins neðsta og versta. Allir aötír en þíugeýíugar segja, aö séra

Jón hafi ekki gefiö Móra stígvélin, fyrr en hanu var kominn aö Goödöluni,

en mj(")g fer tvennum sögum, hvar þaö hafi verið, hvort heldur á Mosfell^-

heiði, er séra Jón kom að norðan, eöa á Holtavöröuheiði, er séra Jón reiÖ

norður. Fyrri frásögninni hjöfir I)r. Maurer fylgt; 1 en eg læt mér á litlu

standa, hvor heiðin er, og held mér þá viö Mosfellsheiði, þóijt hitt geti vel

verið. Séra Jón kom þá að noröan, sem áöur er sagt, og mætti þarMóra.

Var Móri þá búinn að gánga af sér skó og sokka, og gekk á berum

h W, Volkss. 85. bls.
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kjúkunum og blóörisa. þar með var hann svo létt-búinn, eins og hann

ættí lánga gaungu fyrir höndum, og hafði fariö úr brókinni, svo hann var

ber upp í rass. Séra Jón grunaði þegar, að Móri mundi ætla að heim-

sækja sig norður, og gaf honum þar aí' sér væn vatnsstígvél, eins og áðúr

er sagt, og grænan frakka, aðrir segja hatt og bað hann aldrei vitja sín

né sinna þaðan í frá. Sumir segja, aðMóri hafi heitiðþví; en aðrir segja,

að hann hafi heitið því, þángað til liann væri búinn að gánga niður úr

stígvélunum. Eptir það er sagt, að þau séra Jón hafi verið laus við hann

um tíma, uns þau voru komin að Hítarnesi. En víst er um það; að þó

séra Jón hefði mi gefið Móra stígvélin, meðan hann var á Svalbarði, og

eins þó menn á Suðurlandi segi, að Móri hafi fyrst ætlað norður, er þeir

séra Jón mættust á Mosfellsheiði, þá er sú sögn Skagfirðínga , að Móri

hafi gert vart viö sig í Goðdölum; því einmitt þess vegna kölluöu þeir

hann „Goödaladraug. u

Öllum ber saman um hað, að lángtir tími hafi liðið, frá því séra Jón

gaf Móra stígvélin ai' sér, að Móri hafði ekki vitjað hans; og eru það

Mýramenn einir, sem kunna sögur um það, að Móri hafi farið að gjöra

vart við sig aptur hjá séra Jóni þau árin, sem hann var prestur í Hítar-

nesþíngum (1852 — 1855). Menn þykjast vissir um þaö, aö Móri hafi ekki

geingiö á heit sín, og komið fyrri, en hann var búinn að gánga niður úr

stígvélunum ; en þá gjörði hann líka vart við sig á þánn hátt, að hann

ekki einúngis drap fyrir séra Jóni beztu kúna, sem hann átti í eigu sinni í

íjósinu, hcldur er sagt, að hann hafi ]>ríhryggbrotið hana, síöubrotið, heingt

og hálsbrotiö, þar sem hún stóð á básnum, og varaðist séra Jón síðan,

að láta nokkurn nautgrip standa á hinum sama bás eptir það, meðan hann

var í Hítarnesi, og svo kvað ramt að þeirri trú, að vimmkona ein, sem

verið haföi hjá séra Jóni í Hítarnesi
,
og fór til eptirmanusins í brauðinu,

varaði prestskbnuhá við , að láta eiuga skepnu á þenna bás. En prests-

konán lét þángað kúna, sem henni þókti vænst um og bezt var, og hefir

henni ekkert orðið meint af l>ví enn í dag. Auk ýmislegs peníngs dráps

og matspjalla, er Móra voru kend í Hítarnesi eptir þetta hjá séra Jóni,

sóktí Móri aö honum með tíræðilegu svefnleysi, að miniista kosti var l>að

^vo, ef hann var annarstaöar nótt. Einhverju sinni sem optar bar svo

viö, aö séra Jón var nætursakir í Vogi, og fór hann að hátta, eins og

heimafólkið, um kvöldið, og sofnaði skjótt, að því sem stúlku þeirri virtist,

Söm var á íbtum og vakti léingur en liitt fólkið, og var að gera eitthvað

^ammi í eldhúsi. þegar hún hélt, að allir væru sofnaðir, heyrðist henni,

sem klóraö væri í stofuhurðina að innanveröu, þar sem séra Jón svaf;

hún fer til og hlerar betur eptir, og heyrist enn hið sama. Síðan geingur

'iún að stofUhurðinni
,

og er þá hætt aö klóra. þetta geingur í þrjár
lveisur, að henni heyrist klóraö í stofuhurðina; en er hún kemur að henni.

hættir ávalt feessi ókyrleiki. Í þriðja sinni
}

er hún heyrir þetta, lýkur
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hún upp stofunni, til að vita, hvort þar kynni að hafa orðið eptir hundur

eða köttur inni um kvöldið; en feað var ekki, og heyrði hún tá glögt um
leið, að séra Jón svaf vært; síðan lætur hún aptur stofuna, og fer svo að

hátta, þegar hún var búinn að gjöra t>að, sem hún átti að gjöra niðri við.

En tegar hún er að hátta, heyrir hún, að lokið er upp stofunni, og kemur

séra Jón þar fram og kallar til fólksins, og biður það um töskuna, sem

hann hafi reitt fyrir aptan sig, því annars komi sér ekki dúr á auga í alla

nótt. Stúlkan varð fyrir svörum , sem var að afklæða sig, og sagði, að

hann hefði t>ó sofið vært áöan, er hún hefði komið inn í stofuna. Hann

játaði l>ví, en þeirri værðmundi nú lokið, nema hann feingi töskuna. Hún

sagði, aö taskan væri læst úti í skemmu, og hún vissi ekkert, hvaö bóndi

hefði gjört af lyklinum, en hann svæfi og gæti hún ekki verið að vekja

hann. Séra Jón kvaðst alt um þaö vilja hafa töskuna, ella kæmi sér ekki

dúr á auga, t>að sem eptir væri nætur. Var svo bóndi vakinn eptir lykl-

inum, og taskan sókt. Tók séra Jón við henni alls hugar feginn, og er

ekki getið annars, en hann svæfi vel og einginn ókyrleiki heyrðist eptir

það. En því ætla menn, að séra Jón hafi svo ákaft viljaö fá töskuna, að

hann hafi haft í henni einhver svefnmeðul ; enda kvaö hann ávalt gæta

þess vandlega síðan, að leysa töskuna frá hnakknum sínum, bera hana inn

og hafa hana undir eða hjá rúminu sínu þar sem hann er nætursakir, og

því ætla menn, að í henni sé annaðhvort einhver vörn við áleitni Móra,

eða svefnmeðul.

Magnús á írafelli átti 4 börn: Guðrúnir tvær, Guðríði og Guðmund.

Guðrúnirnar gipti hann á sama hátt og Laban forðum dætur sínar, að hann

hélt vinnumenn, sem sátu síðan uppi með i>ær. Önnur þeirra átti Haldór

nokkurn fyrir mann, og munu þau, eptir aö þau áttust, hafa verið um
tíma í húsmennsku hjá Magnúsi eða haft einhverja litla sneið af jörðinni

með honum. Einu sinni varö Guörún veik, og kom Móri til hennar, l>ar

sem hún lá í einhýsi, og feldi fyrir henni öll bollapörin, sem hún átti í

eigu sinni, ofan af hyllu fyrir ofan glugga, í sama herberginu, er hún

lá í, og fóru þau, eins og nærri má geta, i þúsund stykki. Hin Guðrúnin

giptist og vinnumanni fööur síns, er Olafur heitir, og hafa þau leingi

búið í Reykjakoti í Mosfellssveit. Er það sagt, að Guðrún, kona Olafs,

sé opt veik bæöi á geöinu, sem svo mörgum af Korts-ætt hefir verið hætt

við, og eins á líkamanum; hún hefir og mist fjölda barna, og má vera að

það sé með fram orsök til veikinda hennar. það er mælt, að Móri hafi

helzt eptir andlát Magnúsar tekið sér vist til matar hjá þeim hjónum,

Olafi ogGuörúnu, og að hann haldi til fyrir ofan gólfker mikið, sem grafið

sé niður til hálfs í búrinu. þegar Guörún er veik, svo aörir veröa aö

gángast fyrir matseld, er sagt, aö Móri setji upp á sig hundshaus og se

honum drums um að þiggja mat sinn af öörum, en Guðrúnu. Eingar

sögur hafa farið af illum aðsóknum undan þessum tveimur systrum, enda



mun hin síðarnefnda sjaldan fara aö heiman. Aptur á móti þykir GuÖríður

systir hennar eiga álíka aðsókn
,
og flestir af fyrri konu böriium Korts.

Einu sinni hafði húsfrú Ragnhildur á Meðalfelli, sem fyrr er nefnd, látið

ala snemmborinn kálf og gjöra honum vel til í alla staði; leið svo veturinn

af og fram í græn grös vorið eptir, að honum var ekki hleypt út með
kúm á morgnana, fyrr en undir hádegi, og tjóðraður í túninu, þar sem

bezt var, heldur gefið inni ýmislegt, sem til féllst, og var hann Þá orðinn

metfé eptir aldri. Einn morgun var kúnum hleypt út, eins og vant var,

og farið síðan með kálfs-dallinn út í ijós til hans. þókti þá fjósakonunni

enn heldur snemt að hleypa honum út, svo hún fór inn aptur að borða úr

askinum sínum. En þegar hún kemur aptur út í fjósiö, sér hún, að kálf-

urinn liggur steindauður á básnum með allar lappirnar út undan sér. Var

hann svo dreginn út úr fjósinu og farið að gera hann til. En varla var

búið að rista fyrir á honum, þegar Guðrfður, dóttir Magnúsar á írafelli

kom, og töldu menn það víst, að þetta hefði veriö fylgjan hennar, sem

drepið hefði kálfinn. En þegar rist var á kviðinn á kálfinum, sáu menn,

að magállinn var rifinn eptir endilaungu, svo vömbin veltist út úr, þegar

rist var fyrir, því henni hélt ekkert nema skinnið, og öll innýflin voru

marin.

Guðmundi, syni Magnúsar á írafelli fylgdi Móri ekki síður en Guðríöi,

systur hans. það var einn vetur, að Ásgeir bóndi á Lambastöðum hafði

látið son sinn þorvald til kennslu að Reynivöllum til séra Olafs Pálssonar,

nú prófasts í Gullbríngu og Kjósarsýslu. En þorvaldur fór heim til sín

litlu fyrir jólin, til að sitja þau í foreldrahúsum ; en svo var ráð fyrir

gjört, að hans skyldi verða vitjað eptir þann tíma, ef einhver yrði á ferð

úr Kjósinni. það var eitt kvöld á Lambastöðum, að þau þorvaldur og

móðir hans sváfu 2 í húsi; fram orðið var orðið, og ljós voru slökt, en

þá varð Sigríði móður hans ílt, svo hún biöur hann að kveykja aptur.

þorvaldur gerir það, og þegar hann er búinn að því, biöur hún hann að

sækja sér vatn að drekka, og fara með ljósið meö sér, svo hann ræki sig

hvergi á; því þó þorvaldur væri þá ekki eldri en 12 vetra, var haiin

ómyrkfælinn og þurfti ekki ljósið þess vegna. Fer hann svo eptir vatninu

fram í eldhús en skilur eptir ljósið í stofunni og stofuhurðina opna, svo

9-ð glampann lagði fram í eldhúsiö. Síöan tekur hann vatnið í glas og

^tlar inn, en í því hann snýr sér við, sér hann strákhnokka koma úr

forbyrginu fyrir eldhúsinu, inn á eldhúsgólfið, en hvorugum dyrunum hafði

verið lokaö kvöldinu áður. Strákur þessi stendur þar í Vjósglampanuin

berhausaður með barðastóran hatt í hendinni og í mórauðri úlpu, og rekur

skygnurnar kánkvís og glottaralegur upp áþorvald; horfast þeir þar í augu

^öa stund, því þorvaldur segist ekkert hafa óttazt hann, en virt hann

grant fyrir sér, og man hann það enn, að honum sýndist strákur þessi

allur loðinn í framan. En þegar þorvaldur leit af honum augunum, var
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honum œrið hverft við, svo að vatniö skvettist úr vatns-glasinu. En þá

stökk upp skothundur, sem lá inni í stofunni, meö ógurlegu gelti og út í

gegnum eldhúsiÖ og út í tún og fleiri hundar meÖ honum, sem létu þetta

gánga lángan tíma. Daginn eptir komu 2 menn ofan úr Kjós, aÖ vitja

um þorvald, og var annar þeirra Guömundur Magnússon, sem þá var í

Káraneskoti. þóktust menn þá vita, aö I>að hefói veriÖ Írafells-Móri, sem

þorvaldur hefói séÖ um nóttina.

Einar Kortsson átti 4 dætur: tvær þeirra eru almennilegar , ein

limafallssjúk , en hin fjóröa þykir ekki meö öllum mjalla. Hún heitir

Guðrún og er 16 vetra gömul; og hefir þó ekkert oröið kent til þessa.

Hún kvartar opt undan I>ví, aÖ „skömmin hann Móriu sé aö hrekkja sig

og klípa, eöa stríöa sér. Nýlcga fékk hún hnémein, sem hún átti leingi í,

og sagöi hún svo sjálf frá, aö þaÖ heföi komiö af því, aö Móri hefói hrundiö

sér, svo hún hefói dottið á stein meÖ hnéö. En eins og hún kennir Móra

um öll þessi óföll sín, eins leikun orð á því, aö hann eigi að vera valdur

að vitsmunaskorti stúlku þessarar, þar sem hún er ekki talin öllu meir

en hálfviti, og þykir það líkt ýmsum aðförum Móra viÖ aöra í Kortsætt.

Sels-Mópi cða Þorgarður. (Eptir sögnum á Álptanesi, Seltjarnarnesi og í

Arnessýslu.) þaÖ eru drög til |»essarar sögu, þó mörgum fari hér um mis-

sögnum, aö hjón nokkur bjuggu á Bústöðum, fyrir framan Hellirár. 1 IIjá

þeim var vinnumaður, sem þorgarður liét. Var {>að haft í flimti, að konan

héldi við liann fram hjá manni sínum. Einnig þókti örla á því, að bóndi

yröi aö lúta í lægra haldi , en vinnumaöurinn
,

fyrir konunni ; því gekk

bóndi opt aÖ óvaldari verkum og var úti í illviörum, er þorgaröur sat

heima. Eitt af því var I>aö, aö bóndi stóð allajafna sjálfur yfir fé sínu á

vetrum, er nokkuö var að veðri, og eitt vetrarkvöld í byl kom bóndi ekki

heim, né nóttina eptir, en hann haföi fariö til fjárins morguninn fyrir og

ætlað að standa yfir því um daginn. Morguninn eptir var farið að leita

hans, og fannst hann l>á í Ilelliránum meö áverka af manna völdum, er

menn ætluðu að hefói dregiö hann til dauöa. þorgarður var grunaður um
þetta, af oröi þyí, sem á lionum lá og konu bóndans, og því er sagt aö

máliö hafi vcriö prófaö. Fór þá svo, aö allar líkur bárust á þorgarö, I>ótt

liann synjaöi þverlega fyrir, aö hann heföi valdiö dauöa húsbónda síns, og

var honum I»ví dæmt, eptir því sem sagan segir, annaö hvortlíflát (sumir

segja heingíng), eöa fébætur, og skyldi hann mega leysa líf sitt meö ærnu

gjaldi. En hér fór, sem vant er, aö flestir kjósa íyrðar líf, og því vildi

þorgaröur bjarga sem leingst. í þann tíma bjó sá maður á Seli á Seltjarn-

arnesi, sem Jón liét; hann var orðlagður ríkismaður. þorgarður fer l>á til

Jóns og biður hann í allra krapta nafni, að leysa nú líf sitt. Jón var

fyrst heldur tregur til |>ess. En af |»ví þorgaröur lagöi mjög aö honum,

1. það mun vera latrnæli fyrir Eílibaá eöa Elliöaár, sjá Ln. V, 12. kap., 312. bls*



FYLGJUR. 389

og het aö þjóna honum og niðjum hans af trú og dygð, meðan sér ynnist

orka og'aldur til, gekkst Jóni svo hugur við vandræðum hans og bænum,

aö hann let til lciðast, og fór að telja lausnargjaldið fram á boröið; en

þorgarður stóð yfir honum á meðan. þegan Jón var lángt kominn að telja

peníngana, kom Guðrún, kona hans inní stofuna, og spyr, hvað hann vilji

með alt þetta fé. Jón segist ætla að leysa með því líf mannsins, sem þar

standi. Hún bað hann ekki gjöra þá glópsku, því það eitt mannkaup mundi
r

í þorgarði, að hann væri ekki sparandi frá heingíngu. I því tekur hús-

freya upp bæði svuntuhorn sín að neöan, geingur aö borðinu, og sópar

nieö annarí hendinni öllum peníngunum þar ofan í, én heldur upp svuntu-

hornunum með hinni. Jóni bónda féllust bæöi orötök og hendur við þessar

aðfarir konu sinnar. En hún segir, í því hún ætlar að gánga út með

peníngana í svuntunni, og lítur til þorgarðar: „Líöi hver fyrir sínar gjörðir."

þorgaröur segir: „Ekki mun hér skilið með okkur; [því ekki erþaömeira

en fyrir mig að sjá svo um, aö kveöja mín fylgi ykkur hjónum og ætt

ykkar í níunda lið."
1 Síöan fór þórgatðút burtu og var tekinn af. En

tvínlæli eru á því, hvort þaö hafi heldur veriö gjört hér í landi eða ytra,

þó er það helzt á oröi, að hann h'afi veriö heingdur í Kópavogi, og geingi

hann þegar aptur og sækti að Selshjónunum, en einkum aðGuðrúnu, konu

Jóns, eins og hann haföi heitazt um ; kom þá bæði rænuleysi og óráð yfir

Guðrúnu. Af því draugur þessi var um lánga tíma viöloöandi á Seli, var

hann kallaður Sels-Móri, en þorgaröur alt af annaö veifiö, og því nafni

heldur hann enn, af því maöurinn hét svo. þau Selshjón áttu dóttur eina,

cr þorgeröur hét; hennar fékk Haldór Bjarnason, merkisbóndi í Skildínga-

nesi, og meö henni bæði auðinn allan þeirra Selshjóna, að þeim látnum,

og ættarfylgjuna, þorgarö eöa Móra, |>ó litlar sögur fari af honum bæði í

tiö þeirra Skildínganeshjóna, og eins á meðan Bjarni, sonur þeirra, var á

uppréttum fótum í Sviöholti; því Bjarni sá var hinn mesti forkur. Mun
r

hann vera einn þeirra lögréttumanna , seni Magiríis lögmaöur Olafsson út-

néftrdi seinást á Mþlngi viö Oxará 1798, og bjó Bjarni þá áHliÖi áAlpta-

ncsi.
2 Eptir það varð Bjarni skóla-oeconoinus, þegar skólinn var fluttur

að Bessastöðum , en bjó þó leingst í Sviðholti
,
og var sannnefndur hér-

aðshöföíngi á Alptanesi. þótt nú Móri gerði ekki niikið fyrir sér, hvorki í

Skildínganesi hjá Haldóri, né í Sviöholti, meöan Bjarni öat uppi, var hann

þar þó helzt viöloða, og lánga tíma cptir það, meöan niöjar Bjarna bjuggu

|>ar, og því var hann stundum kallaöur Sviöholts-d ra ugur, en þó miklu

optar eiginnafni sínu
,

þorgarður. Bjarni í Sviöholti át(i mörg börn og

1. þrennum sögnuni fcr um svör þorgarðs í'rú [; suinir segja, a6 hann höfi sagt

:

,>l»ví aptur ínun eg gánga, og fylgja ykkur og fiett ykkar, körlum í 7. en konum í 9.,

Þ&r seni eg á ógiuíu niina i'remur upp á konu en karl. u En a^rir segja svo frá orðum

hans: rþví fylgja mun eg aí'sprcingi ykkar, og ]>ö ávalt verri í kvcnnlcgginn/'

2. Sbr. Arb. Esp. XI, 92. bls., og XII, 103. bls.
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mannvæn, sera kunnugt er, og þókti fremur örla á því, að Móri glettist

við þau og jafnvel niðja þeirra, sem nú lifa. Önnur dóttir Bjarna, sem

þuríður hét, giptist Benedikt stúdent Björnssyni frá Hítardal sem leingi

hefir verið prestur í Fagranesi. Hún var mesta skýrleikskona; en það

mótlæti sókti á hana, að hún varð hálfbrjáluð og stundum óð með öllu.

Ut úr því skildi hún við mann sinn, og tók Ragnheiður, systir hennar,

hana t>á aö sér, konaJóns Jónssonar, skólakennara áBessastöðuin, og eptir

það fyrri kona Bjarnar Gunnlaugssonar yfirkennara í Reykjavík. Hjá henni

mun þuríður hafa dáið. Eitt meö öðru er það haft eptir þuríði í óráðs-

köstunum, að hún hafi átt að segja: „Systir mín, það er naðra að stínga

mig,u en aðrir segja: „Hún Ingibjörg er alt af að stínga mig með skónál í

hjartað.
4

' Ætla menn, að hún hafi átt við íngibjörgu, dóttur Jóns á Álpta-

nesi, sem var hjá þeim hjónum, Benedict og þuríði, áður en þau skildu,

en varð síðan seinni kona séra Benedicts, svo að þuríður hafi þar, ef til

vill, haft ráð með óráði. Ættarfylgju þuríðar var kent um þenna veikleika

hennar, sem þó hefir ekki borið á til muna síðan í ættinni; en stórlynt

þykir það fólk sumt, og ekki alt viö alþýðuskap. Eingar sögur hefi eg

heyrt um það, að þorgarður hafi átt að ásækja húsfrú Ragnheiði Bjarna-

dóttur, sem fyrr er nefnd; en sagt er að það hafi verið í mæli á Suður-

landi , að bæði hafi hann átt að vera þess ollandi , að póstskipið týndist

1817, af ]>vf fyrri maður hennar sigldi með því og fórst með því undir

Jökli, 1 og eins hafi hann ollað dauða þórðar heitins Bjarnasonar í Svið-

holti; enn er það og í mæli, að hann eigi að fylgja börnum Ragnheiðar,

einkum Bjarna rektor, og hafa sumir þókt verða varir við það, aö svo væri.
2

þess skal hér getið um leið, að Bjarni Haldórsson í Sviðholti átti

systur þá, semJórunn hét; hún var svarri mikill og skrautkona. Sagt er,

að maður nokkur á Alptanési hafi beðið hennar. En henni þókti sá ráða-

hagur fyrir neöan sig, að eiga hann, og veitti honum því afsvar. þá er

sagt, aö hann hafi heitið því fyrir sér, þegar Jórunn aftók við hann um
eiginorð, að hann skyldi eigi að síöur loöa við ætt hennar, þó sér væri

fyrirmunað aö komast í hana á þann hátt, sem hann vildi. Eptir það

giptist Jórunn Eyólfi stúdent Jónssyni, sem þá var í Sviðholti, en flutti síg

seinna að Skógtjörn á Alptanesi, og þókti þar merkismaður í sveit. þau

Eyólfur áttu eina dóttur barna; hún hét þorgerður eptir ömmu sinni.

Ekki höfðu þau Eyólfur veriö leingi sanian, þegar þess varö vart, að Jórunn

hafði geðbrest nokkurn, sem fór því meir í vöxt, þess leingur sem leið,

og þar kom um síðir, að hún varö brjáluð með öllu, þóktu þar hafa

framkomið heitíngar biðilsins, sem áður var getið. þegar þorgerður Eyólfs-

dóttir var orðin gjafvaxta, beiddi hennar og fékk Eggert Bjarnason, sem

1. Jöklaraenn hafa aðrar sagnir ura J>a6, hvernig sá skipreiki haíi orsakast. Sjá

seinna í galdrastöfum.

2. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 86. bls.
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um það leyti mun hafa orðið prestur að SnæfoksstöÖum (Klausturhólum) í

Grímsnesi. Fór hún svo austur meö honum, og áttu þau börn saman.

Liöu nú svo fram tfmar, til þess Jórunn, móðir þorgerðar andaðist; hafði

hún aldrei orðið heil á geösmunum frá því sú tirmíng koni yfir hana, eptir

að hún giptist. En ekkert haföi vottaö til þeirrar veiki á þorgerði, meöan

móðir hennar lifði; enda hafði hún aldrei suður komið, frá þvf hún fór

austur, og er það sagt, að séra Eggert hafi verið varaður við því, að láta

hana fara suöur, og aldrei koma út fyrir Sog eða Álptavatn, og mundi

hana þá ekki saka. En þegar Jórunn á Skógtjörn dó, er mælt, að þorgerður

hafi beðiö mann sinn að lofa sér nú suður með honum, og hafi hann færzt

undan því í fyrstu, en þó látið til leiðast, þegar hún lagði meir aö honum.

Segir svo ekki af ferðum þeirra hjóna, fyrr en þau voru komin suður yfir

Hellisheiði, suður í Fóelluvötn, fyrir ofan Helliskot, þar er sagt að hafi

svifið að henni, og hafi hún aldrei orðið jafngóð síðan. Ætla menn, að

fylgidraugur móður hennar, eða þorgarður, sem nokkrir hyggja, 1
hafi hitt

hana þar fyrst og ásókt hana þaöan , meöan hún liföi , en það var ekki

mjög leingi eptir það. Börn þeirra séra Eggerts og þorgerðar hafa sum

þókt auðnulítil, og tvær af dætrum þeirra oröið brjálaöar.

Sólheima - Móri. (Eptir sögusögn úr BreiÖafjarÖardölum.) Á öndverðri

19. öld bjó aö SkriÖnesenni í Bitru bóndi, er Finnur hét. Kona hans hét

Guðrún en fósturdóttir Elisabet. Vinnumaður var hjá þeim er Hallur er

nefndur. Hallur lagði hug á Elisabet, en það var mjög á móti viljaþeirra

hjóna. Hallur átti að róa undir Jökli um veturinn, og áður hann fór til

sjávar beiddi hann Elisabetar, en var synjað, og fór því að heiman í þúngu

skapi. Um veturinn fyrir þorra fer Elisabet sem optar til kirkju að Eyri,

og er hún kemur heim aptur um kvöldiö sezt hún á rúm sitt, tekur ask

sinn og ætlar að fara að borða, en í sama vetfángi snarar hún frá sér

askinum, og segir, að mórauð flyksa ætli að sér; fær hún |>á niðurfalls-

sýkis-kast, og er þegar örend. Upp frá þessu fer að örla á reimleika á

Enni ; fólk þar fer að láta illa í svefni, verður myrkfælið og sækir illa að,

þá það kemur á aðra bæi
,

og annað því um líkt. Bóndi var einarður

maður, og ber þetta úr fólki, en alt kemur fyrir sama. Guðmundur hét

bróðir konunnar, heimamaður að Enni; aö honum sókti hvað mest; sýndist

honum það vera strákur búkinikill, en klofstuttur , í mórauðri úlpu með

lambhúshettu á höfði, og skott aptur úr. Nú fóru fleiri að sjá draugsa

og á saina hátt, og kölluðu þeir hann því Móra. Guömundi þókti varla

vært um veturinn að Enni; hann fer því að heiman og vestur á sveitir

til fjölkunnugs manns. Hann verður þar þess vísari, að í Rifi hafi druknað

menn á skipi um eöa eptir nýar, og einn þeirra heitað Friðrik; muni

1. Víst er um £aö, aÖ nokkrir kalla ^enna draug, sem átti aÖ hafa grendaÖ húsfrú

þorgeröi í ^ ötnunum, einnig SYÍÖholts-draug.
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Hallur hafa fcingið mann til að vekja þenna Ffiðrik upp og sent Elisabet

og fólki hennar, og svona sé Móri undir kominn. Nokkfú síðar fluttu

þáu hjón , Finnur og Guðrún
,

sig að Sólheimum í Laxárdal
,
og iipp frá

]>ví var draugurinn nefnduf Sólheima-Móri. Hann varð opt skepnum aö

lífs eða lima tjóni, þegar Finnur var á íerð, og margt gjörði hann ttcira

ilt, að menn segja. Bjarni er nefndur vinnúmaðúr í Sólheimum ; hann

varð ókennilega veikur með aðsvifum, og begar |>au koinu að lionum,

hóktist hann sjá Móra sækja að sér. Eitt aðsvifa-kastið reið honum að

fullu. Jóhann er nefndur annar vinnumaöur að Sólheimum, og var hann

har á eptir Bjarna; hann var haröskeytinn og ófirirleitinn
,

og kvaðst

aldrei mundi Móra hræðast; hann var fjármaður. Eitt kvöld kom hann

ekki heim í sama mund, og vant var; var hans þá leitað, og fannst

hann þá dauður inni í heytópt, og líkaminn allur blár og blóðugur.

I>á er lfk Johanns var flutt á kirkjuna, sýndist fólki af næstu bæum,

sem sá til líkfylgdarinnar , sem maður riði fyrir aptan líkið á hcst-

inum , en hesturinn sligaðist undir líkinu á miðri lcið
,

og var haun l»ó

talinn úlfaldagripur.

Guðmundur sá, er fyrr var getið, bjó að BroddanesL Eitt sinn ætlar

hann í Hrúíafjörð með viðarfarm á skipi, en landveg til baka með kýr og

kindur; hann átti hund mjög fylgispakan. Um morglíninn, er af stað

skyldi fara, fannst hundurinn hvergi, og var hans leingi leitað; Íoksins

fannst hann inn undir palli, og varð Guömundur aö bera hann nauðugaí) á

skip. Veður var gott; cn er skijúð kom Ínn undif Kollsá, hvolfdi pví:

tveir komust á kjöl er menn sáu, og rak skipið fyrir nófðankúii inn eptir

íírútafirði. Bátar þaf voru allir frosnir uiður og áraiausír; var því lítið

um hjálp, en svo var að sjá, sem skipinu vfieri ba^gt fra hverju amicsi;

rak |>aö mannlaust á Bæarnesi. þessi atburöur er kendur Móra. Eitt

sinn fór Finnur í Sólhcimum verzlunarferð að Búðum
, ög verzlaði við

lausakaupmann , er lá í Búðaósi; á ferðinhi í land hvolfdi báthum', váran

týndist og einn maðurinn druknaði. Rétt áður en bátnum livolfdi, þóktust

menn hafá scð fyrir víst, að einum var fleira í bátnum, en vera átti, og

var fullyrt, aö har hefði Móri verið. þaö er haft eptir Finrii , aö aldrei

muudi Móri granda sér, og vafð sú raun á. Nú hykir Mófi vera órðinn

nijög dofnaður og kyrlátur; samt cr ekki trútt um , að emi þyki sem

Sólheiinafólk sæki illa áð.

Hallur, sem áður er nefhduf- kvongaðist vestur undir Jökli, og þókti

jafnan mesta illmenni. Er það haft í frásögum um hann 3 að eitt siun

þegar hann misti dóttur sína
,

og lík hennar lá á böfunuih , reiddist

Hallur konu sinni, og í hefndar-skyni misþyrmdi hami líkinu, og braut í

\y\í hvert bein.
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IIorghóls-Móri. CBptir Jjandriti séía Skúla Gíslasonar á Stóranúpi.) þaÖ er

sagt, a6 hann hafi verið einn af feeito draugum, sem vaktir hafa verið iipp

Volgir. Hann íór' á undan fólki frá Hörghóli , livar sem það kom
,

og er

mælt hann hafi í fyrstu drepiö menn og fénað. En mikiö linaöist hann

eptir viðureign sína viö þórö sterka á Bjarnastöðum ; er sagt þeir hafi tekizt

á heila nótt, og riflð sundur nýtt brekán. þórðurnáði hvergi takiáMóra,

því hann yar líkastur því, sem hann væri þófinn ullarflóki. Aldrei varö

þórð.ur jafngóöur síöan.

Auk Móranna, sem nú hefir nokkuð veriö af sagt um sinn, má cnn

nefna Laugalands-Móra í Barðarstrandarsýslu. og Keflavíkur-Móra
í Skagaíjaröarsýslu.

Goggur. Likastur Mórunum cr draugur sá vestur í Brciöafiröi er

Goggur heitir, en gogg kallá menn járnkrók , sem kofúr og lundar eru

dregnar meö út úr holum sínum, eður |>á ffæru, cr fiskimenn hafa til að

bera í stórdrætti , sem koma undir borö. Um Gogg er laung saga fyrir

vestan; uni upptök hans er mér ókunriigt, nema hvað mig minnir aö hann

sé uppvakníngur, og svo til kominn, áð maöur heitaMst viö Olaf nokkurn

bónda í Olafsdál , aö hann skyldi senda honum sendíngu. Er ekki sagt
r

frá því, hvcrnig það atvikaöist, en sköínmu síðar átti Oláfur þessi leiö utan

frá Stóra-IIolti og inn að Olafsdal þar scm hann bjó. Leiöin liggur inn

ftieð fjörum, og var aðfall sjáfar og fariÖ að dimma. A miðri leið eru

hólar sæbrattir, sem Moldhólar eru kallaðir
,

og er þar skuggalegt; og

segir ekki af því, nema þegar Olafur kom að Moldhólum, kom aö honum

lítill púki, með krókhúíú á höfðinu. Ofcind bessi slóst nú í ferÖ mcö Olafi,

og vildi ávalt ganga síöar, en ölafur varaöist hana, og gengu þeir þannig

lánga leið inn eptir fjöruin, aé Goggur iór ávalt í bug við Olaf; |»ángað til

kom inn á Olafsdalseyrar fyrir neðan bæinn í Olafsdal ; þar gat draugurinn

komizt aptan að Olafi, og segir ekki af skiptum þéirrá, nema Olafur fanst

þar dáinn um morguninn, en atvik hessi öll dreymdi konu hans heima á

bsenum þessa söinu nótt. Eptir þetta fýlgdi Goggur, og fylgir enn í dag,

ftð sögn manna, Olafsdalsætt.

Að lyktum skal hér viöbæta nokkrum sögum um drauga, sem sagt er

&ð hafi fylgt einstökum bæum eöa bygöarlögnm, og set eg þá fyrstan þeirra:

Voga-drau ginn. þegar Jón heitinn Daníelsson kom að Stóru-

vogum í Gullbríugusýslu, var |>ar mjög reimt, og stóð svo á því, að bóndi

sein þar hafði búiö á undan honum , hafði einu sinni úthýst manni í

^isjöfnu veöri, köldum, og að líkindum svaunguni. þessi maður ætlaöi |>á,

!
>(>gar hann fékk ekki inni í Voguin , að fara út í Njarðvíkur , út yfir

^ogastapa, og leita þar fyrir sér. En um morguninn eptir fannst hann

dauðuv út á Stapa, nærri Grimshól; var hann borinn heim aö bæ þeim,
s^m honum var úthýst frá kvöldinu áöur. þegar komið var meö hann í
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hlaðiÖ, brá bónda svo við, aÖ það lelð yfir hann ; sumir segja, að hann hafi

orðiö á sömu stund bráökvaddur, en hinir, aö hann hafi raknað við aptur

úr aungvitinu, en aldrei orðið jafngóður, og þetta hafi dregiö hann til dauöa.

þegar búið var að grafa þann, sem úti varð, fór þegar að bera á reim-

leika í Vogum hjá bónda, og batnaði ekki hót við það, aö hann dó. Menn

eignuðu það því, að sá, sem úti hafði orðiö, vildi hefna sín fyrir það, að

honum hefði verið vísað á bug úr Vogum, og oröiö svo úti. þegar Jón

kom að Vogum hélzt reimleikinn enn við, þó alt fólk væri þaðan farið,

sem þar hafði verið, þegar manninum var úthýst. Varð Sigriöi, konu Jóns,

einna mest mein að því, og ásókti þetta hana meö svefnóværö mikilli, því

ekki hafði hún fyrri fest blund á kvöldin í rúminu fyrir ofan mann sinn,

en hún fór að láta illa í svefninum. Fyrst í stað vakti Jón hana, en

jafnskjótt, sem hún blundaði aptur, kom að henni sama óværðin. Aldrei

kom þetta fram við Jón sjálfan, en ekki var leingi, áður honum leiddist

þessi áleitni. Eitt kvöld, þegar Jón heyrir, að fer að korra í konu sinni,

rýkur hann á fætur aptur, og fer ofan, og tekur sax í hönd sér, og segir

ef djöfull sá láti sig ekki í náðum og alla sína, skuli hann reka í hann

sveöjuna, og vísar honum til fjandans. Eptir það hætti reimleikum hjá

Jóni. En þegar reimleikinn hvarf frá Vogum, fór hann að gjöra vart við

sig í Tjarnarkoti í Vogahverfinu, og var þaö feó ekki af því, aö þar væru

heldur neinir niðjar |>ess, er haföi úthýst manninum. Sókti draugurinn

einkum á bóndann þar
,
og það svo , að hann varð gjörsaralega óöur eina

nótt. Var þá sent heim að Vogum eptir Jóni, því Vogamenn leituðu jafnan

liös hjá honum í flestu, sem þeir viö þurftu; og kom hann vonum bráöar.

En þegar bóndinn f Tjarnarkoti sá hann , var hann svo óður , að hann

sagðist ekki hræðast neinn, nema andskotann hann Jón Daníelsson. Gekk

þá Jón að inanninum, og segist þá muni neyta þess, að hann sé hræddur

við sig, og skipar hinum óhreina anda út úr manninum með mikilli alvöru-

gefni. En svo brá við það, að maðurinn fékk þá værð og datt í dá. En

Jón fór þegar út; fylgdi hann hinum óhreina anda burt frá bænum í

Tjarnarkoti og þángað , sem nú er búð sú í Vogum , sem heitir Tuðra.

þar kom hann honum fyrir og bað liann sökkva þar niöur til hins neðsta

og versta helvítis, þaðan sem hann væri kominn, og gjöra aldrei framar

mein af sér í Vogum. Við þessi uminæli Jóns hvarf reimleikinn Þegar,

svo hvorki bóndanum í Tjarnarkoti nó neinum öðrum varð eptir það meint

við hann. En þó hefir þókt örla á því opt, aö ekki væri alt hreint í

Tuðru. 1

1. Sagan er tekin eptir Páli gullsiniö Einarssym á MeÖalfelli í Kjós, en honum sagöi

Jón Daníelsson sjálfur.
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Heygarðs-draugurinn á Hvítárvollum. (Eptir frásögn Borgfirðínga.)

Einhvern tíma var vinnumaöur á Hvítárvöllum, sem hvorki er nefndur sjálfur,

né hver haíi verið húsbóndi hans. Hann var þar garðmaður og tók til alt

heyið, og hafði nóg að starfa, því þar var þá nautpeníngur niikill, bæöi

kýr og geldneyti. Maöur þessi lagði hug á stúlku þar á bænum, en hún

vildi ekki eiga hann. Af því varð maðurinn þúnglyndur og að lokum ekki

mönnum sinnandi. En garðverk stundaði hann þó eigi að síður, uns hann

fannst heingdur í hálsklútnum sínum í einni heygeilinni. þóktust menn

þá vita, að hann hefði fargað sér sjálfur af harmi, af því hann fékk ekki

stúlkuna, sem um það leyti lofaðist öðrum manni. Kvöldið áður en brúð-

kaup hennar átti að verða að morgni, var veður gott og túnglsljós bjart.

Stúlkan átti ýmislegt eptir ógjört, og þar með brúðarskó sína. Hún sagði

við stúlku nokkra á Hvítárvöllum , að hún skyldi koma með sér fram í

bæardyr, því hún ætlaði að gera þar skóna, fyrst svona væri fagurt og

bjart úti, en ekki kominn sá tími að farið væri að kveykja. Stúlkan gjörði

svo, og voru þær þar um hríð, brúðarefnið við skógeröina og hin stúlkan

að dóta sér, þángað til bún settist niður bjá brúðarefninu. þegar stund

var liðin, fer stúlkuna að syija og geispar hún mjög. Brúðarefnið segir,

að hún skuli þá fara inn og hátta, fyrst hún sé svona syfjuð ; sér sé eingin

skemtun að henni , hvort sem sé , enda muni ekki villa um sig í blíðunni

og birtunni þeirri arna. Stúlkan gerir svo, fer innar og leggur sig fyrir,

sn brúðarefnið situr kyr sem áður, og lýkur við skóna. l»egar hún er

húin með þá, verður henni litið út; sér hún þá, hvar maður kemur neðan

hínið, heldur fasmikill og heilsar henni ekki. Hún yrðir á hann að fyrra

hragði, og spyr, hver hann sé. Maðurinn segir henni það, og það með, að

hann eigi erindi við hana. Hún segir: ,,það fór þá betur, að eg var ekki

háttuð, fyrst þú átt erindi við mig, en hvert er nú erindið?" „Eg ætla að

drepa þig," segir hann. „það held eg þú látir ógert," segir hún
;

,,og

gjörðu nú annaðhvort, að þú far til hins neðsta og versta helvítis, eða farðu

öl andskotans norður á heygarð, og róðu þar til eilífðar, en af mér hefir

þú hvorki mjótt né mikið annað.u „Og þúsund sinnum heldur norður á

heygarð," segir draugurinn; brá hann þá skjótt viö
,
og fór þángað, og

hafa skygnir menn tíöum séð hann róa þar. Eptir það var stúlkan laus
aUra mála við hann. Um þenna draug er þaö allmerkilegt , að hann er

einn af þeim fáu, sem gjörir gott, en ekki ilt. það er sumsé almæli, aö

veðrasamt sé á Hvítárvöllum , eins og víða er í þeirri sveit, rjúfi þar
aldrei hey í garði, ef hvorki sé borið á þau grjót, né sig, og þakka menn
^að draugnnm, sem liggí á heyunum, og verji heygarðinn fyrir öllum hey-
sköðum, ef hann má vera einn um hituna. En ef menn láta þar sig á hey,

°g bera grjót á, er sagt, að það hey rjúfi og hvirflist burt niður að garð-
Setum. Einu sinni, er veður gjörði hvast, voru rneðal annara tvö hey i Hvítár-
Valla-heygarði , annað nýuppborið af lausu og léttu útheyi og ótyrft, en
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annað feétt og sígið hey, tyrítog vel um búið. En alt um tað Hettist af

]>ví heyimi alt torfið og grjótið, eiris og t>ví væri fleygt, og heyið sjálft

þyrlaðist útum alt; en hitt heyið, sem var nýuppborið, haggaðist ekki hót.
1

Reimlciki íi AuÖkúlu. (Eptir sögnum Ilúnvctníiiga.) í lángan tíma eða

að minnsta kosti i>að, sem af er |>essari öld, hafa prestar ekki þókt verða

lánggæðir á Auðkúlu, sem optast er nefnd Kúla, ]>ví síðan um 1800 hafa

þar þjónað 8 prestar, en 9 hafa haft veitíngu fyrir brauðinu, en einn kom

aldrei þángað. Ekki er ncin vissa fyrir því, að reimleiki þessi standi í

nokkru sambandi við söguna um Sigurð prest á Auðkúlu, 2
því lítlár

sögur hafa farið þaðan, frá |>ví hann dó, og þángað til á þessari öld. Frá

1803—1817 var þar prestur sá, sem het Jón Jónsson hinn eldri, faðir séra

Daníels, sem leingi hefir verið á Kvíabekk og þeirra barna. Séra Jón var

vel látinn bæði af sóknarfólki sínu og öðrum, sem maklegt var, því hann

var góðgjörðamaður og greiövikinn. Hann var og búsýslumaður mikill, og

mátti vel, eins og fiestir prestar á Kúlu, og unni hann því staðnunr'* mjög.

Einu sinni voru vermenn nótt hjá honum, scin optar, í suðurleið um vetur.

Veitti hann þeim að vanda sínum góðan beina, og daginn eptir, er þeit'

fóru af stað, fylgdi hann þeirn út yfir vatn (Svínavatn), sem lá þá með ísi

;

1

þó kallaö sé, aö Svínavatn liggi alt enda á milli , er |>aö sjaldan, að Þar

séu ekki vakir i einhverstaðar, og er það mál manna, aö það sé nykrinum

aö kenna, sem sé í Svínavatni, efl líkara er, að vakirnar komi af kalda-

versli, sem rennur í vatnið, auk þess, sem í þaö fálla, og úr því, ár og lækir,

en við árminnið og lælcjarósana er hættast við, að Vakir verði, enda verður

þess vart á ýmsum stöðum. þegar séra Jón skildist viö vcrmennina, neytti

hann þess, aö hann átti góöan hest, er hann reiö þá, sem cndrar nxr, og

er |>að í mæli, að til hans hafi átt að sjást heiman aö frá Kúlu, er hann

hleypti hestinum, og eins það, er hesturinn steyptist með öllu saman í vök

eina út undan Kúlunesi. þó eru þar um missagnir nokkrar, sem Ijóömæii

þau sýna, sem kveðin voru um hvarf séra Jóns; þar cr |>etta úr:

„Vers til mönnum fylgja fór,

fús með cingum ]>jósti;

töðu-alinn teygði jór

á Tvíblinds-kvinnu bijósti.
41

1. Heyrt hefi eg suma liorgíirbínga kalla Skotta cba Hvítárvalla-Skotta draug

jiann, sem liggi par á heyuuum ; en eingan karhlraug Jicíi eg annan lieyrt nefndan ]»
vl

nafni. Sumir segja og, a6 J>a6 sö Stormliuttur, sem verji þár heyin, sbr. 1. nebanmálsgreiu

viÖ Hvítárvalla-Skottu á 303. bls.

2. Sbr. })essa sögu í Ui^pvakníngum, 314.—315. bls.

3. Auk jjess , sem prestssotur á Islandi eru alment kallaöir „staöir," heitir Kúla i

Landn. III, ö.kap. (Kh. útgát'. 1843, 181. bls.) AuMuilustaöir, og eins í öllum íonibrefum

4. Árb. Esp, XII, 92—93.



þar í er og þetta:

„Einginn veit um afdrif hans,

utan hvað menn sáu:

skaflaförin skeifberans

á skör til heljar lágu."

Og enn var þetta kveðið um atburÖ þenna:

„Kúlu deyði klerkur frá

komst í neyö, þar vökin lá;

vatniö reið í Svína sá

sínum skeiði jórnum á.
u

Hvort sem nú sannara er, aö sezt hafi til prcsts frá Kúlu, er hann

reiö í vökina, eða hitt, sem önnur vísan segir, var fariö aö leita hans, er

hann kom ekki heim. Sáust þá skaflaförin eptir hestinn aÖ vökinni öðru

fliegin, en hattur prests og starkóngur af beizli hans hinu megin. Áf því

var J>aÖ ráöiö, að prestur mundi hafa komizt upp úr vökinni aptur og ætlað

síöan aÖ draga hestinn upp, slitið þá starkónginn af bcizlinu, náð svo til

hestsins aptur, en hann dregið prest í vökina. En prestur fannst ekki allan

veturinn, fyrr en um vorið, að ísa leysti af vatninu, og var hann þá slæddur

uPp; festist ein slæðan í blárri peysu silfurhneptri , er hann haföi verið í

um daginn, sem hann clrukknaði, eins og hann var vanur að vera, þegar

hann hafði minna viö, því þá var enn ekki sá vani orðinn, að prestar væru

^lnient kjólklæddir heima eða heiman, ef þeir fóru skamt.

þegar sama daginn, sem séra Jón fór í vatnið, þókti hans verða vart.

A úthallandi dcgi var vinnumaður í Stóradal að gefa fé í garðahúsi. þegar

hann kom fram á garðann með fyrsta hneppið, sá hann, að allar ærnar

höföu troðizt saman í aðra króna, en hin var tóm fram úr gegn. Honum
þókti þetta undarlegt, og fer að gá betur að. Sýnist honum þá sera Jón

á Kúlu standa innarlega í auöu krónní í bláu peysunni sinni silfurhneptu.

MaÖurinn heilsaði honum kompánlega; en prestur tók ekki undir viö hann.

^aðurinn yröir þá eitthvað á hann aptur, en alt fór á sömu leiö, prestur

gegnir ekki að heldur. Fer svo maðurinn inn aptur í heytóptina eptir öðru

hnep))inu, og hugsar, að þetta séu glettur af presti, og hafi hann ætlað að

Sjöra sér bilt við með þessu. þegar hann kemur fram á garðann með
nœsta hneppið, sér hann, að féð er búið að jafna sig á garðann í báðurn

^ónum, en prest sér hann hvergi. Þykist hann þá vita, að hann muni
hafa fariö heim að bænum í Stóradal, og muni hann hitta hann þar. Eptir

þaö lýkur maöurinn útiverkum og kemur svo heim
;
spyr hann þá , hvar

Prestur sé; en heimamenn sögöu, að þar heföi einginn prestur komiö allan

tann dag. Maðurinn bað þá ekki segja sér neitt af því, þar sem hann
hefði með eigin augum séð prestinn í bláu peysunni sinni, og hann hefði

^°miÖ til sín , meöan hann hefði verið að gefa á eitt húsið
,
og vildi alls

ekki trúa því, að hann væri þar ekki, hvernig sem heimamenn synjuðu
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fyrir það, þángað til hann gekk úr skugga um það sjálfur, aÖ prestur hefði

ekki getað komið að Dal um daginn, þegar hann frétti seinna frá Kúlu,

hvernig farið hafði.

Sama veturinn sem séra Jón eldri dó, fékk séra Jón ýngri veitíngu

fyrir Kúlu, faðir séra Jóns sáluga á Barði í Fljótum og þorsteins heitins

Jónssonar kaupmanns í Reykjavík (f 1859) og þeirra barna. Áður hafði

hann verið prestur í Goðdölum í Skagaíirði (1800—1817). Hann vildi fyrir

hvern mun komast að brauðinu og bújörðinni allri um vorið; en ekkja séra

Jóns eldra, Ingibjörg Oddsdóttir frá Miklabæ, var eptir á Kúlu með mörgum

börnum, og vildi hún gjarnan búa á Kúlu næsta ár, með því ekki lá þá

hentugt jarðnæði á lausum kjala handa henni. Séra Jón ýngri var kappsmaður

og vildi vera einn um hituna á Kúlu, og vann það með fylgi sínu, að bónd-

inn í Litladal var borinn út þaðan frá ekkjunni um vorið, svo hann kæmist

einn að Kúlu. þó séra Jón ýngri beitti síður en ekki í þessu neinu harð-

fylgi við ekkju séra Jóns eldra, því honum fórust flestir hlutir vel til hennar,

héldu menn, að séra Jóni eldra heföi ekki líkað það, að ekkja sín færi frá

Kúlu, með því hann hafði sjálfur í lifanda lífi haft svo miklar mætur á

staðnum, og því er mælt, að hann hafi ásókt bæði nafna sinn og aðra,

hvort heldur þeir voru frá Kúlu eða ætluðu þángað gestkomandi, og jafnvel

þá, sem voru á ferð um vatnið, og vildi varna þeim upp af því, eða teygja

þá út í það með ýmsum öðrum bekkíngum , sem sagt er hann hafi haft í

frammi; en hvorki drap hann fénað fyrir séra Jóni ýngra, né olli illum

aðsóknum á undan honum.

Af því þeir höfðu verið hvor annars prestur séra Jón ýngri, meðan

hann var í Goðdölum, og séra Jón Konráðsson á Mælifelli (] 811—50), var

mjög kært með þeim, og vildu þeir ekki slíta þaö, þó séra Jón ýngri flytti

vestur í Húnavatnssýslu; skyldi því séra Jón Konráðsson koma að norðan

vestur þángað, til að taka viö nafna sínum haust og vor, en hinn fara

aptur norður til að veita séra Jóni Konráðssyni sömu þjónustu. Eitt vor

kom séra Jón Konráösson að noröan á fyrsta í páskum að Svínavatni, og

hitti þar nafna sinn eptir messu, og ætluðu þeir að verða samferða yfir

vatnið að Kúlu, því Svínavatn lá þá með hest-ís. þegar þeir fóru af stað

frá Svínavatni, urðu þeir nafnar samferöa; en þegar þeir voru komnir ofan

á vatniö, fór séra Jón á Kúlu aö taka sig frá nafna sínum og fylgdarmanni

hans, og stefndi þvert úr leiö suður í vatnsenda. Séra Jón Konráðsson

gefur ekki um það, og hugsar meö sér, aö hann færi þenna krók til þess

aö hafa sprettinn því leingri, því vatniö er ekki meir en góöur sprettur á

breidd milli landa, þegar það liggur, en Kúlu-Jón haföi ágætan reiðhest.

Ríður svo séra Jón frá Mælifelli beina leiö yfir vatnið aö Kúlu, og sér ekkert

til feröa heimá-prestsins. Var þá enn beðið eptir honum lánga stund, og

verið að gæta , hvort hann kæmi ekki. En það dróst. Síöan matast séra

Jón Konráðsson og er þó annars hugar, eins og aðrir, að nafni sinn skuli
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ekki koma, og þó mest af þvi, aö hann fylgdi honum ekki. Siðan smá-
dimmir að kvöldi, og fóru allir út á Kúlu að gæta og hlera, hvort einginn

kæmi. En þaö varö ekki. Síöan vöktu menn alla nóttina og var kveykt í

hæstu gluggum, en veöur var gott um nóttina, logn og frost, og voru allir

heimamenn úti við, eins og milli heims og helju, og ekki sízt séra Jón
Konráösson. Svo leið nóttin, aö heima-presturinn kom ekki og alt fram á
dag, og frara til þess, aö fólk fór aö koma til kirkjunnar á annan í páskum,
og var það spurt um séra Jón; en einginn kunni neitt af honum að segja,

eða ferðum hans. Fór mönnum þá ekki að dáma að þessu, og var nú ráð-

gert að fá söfnuðinn til að leita dauðaleit að honum. En í því kom séra

Jón ríðandi neðan úr Kúlunesi; í því nesi er Kúlu-eingi norður af bænum.
Hann var með gleðibragði, er hann kom, en bæði berhöfðaður og berhentur
og svipulaus. Allir urðu fegnir komu hans, sem nærri má geta, en einkum
kona hans og börn, og þá ekki hvað sízt séra Jón, vinur hans. Hann var
spurður að því, hvar hann heföi dvalið, en hann vildi ekki segja neitt frá

Því, nema að ekkert heföi geingið að sér. En hann undi því verst, að hann
hafði mist vetlíngana sína, svipuna og hattinn, því hann var einstakur

gætnismaður og aldrei vanur að glata neinu slíku, þó honum þækti góður
sopinn. Kona hans baö hann lofa sér aö ráða því, að hann færi aldrei

fylgdarlaus þaöan í iiá, hvorki aö Svínavatni né annaö. Séra Jón sagði,

að héðan af þyrfti hann einga fylgd framar, og mundi sig ekkert saka.

það eitt lét hann menn í ráða. Síðan var embættaö um daginn, og var

heimapresturinn til altaris, sem ætlað var. Margar getur voru um það,

hvað séra Jón hefði tafið, en ekki urðu menn þess vísari að heldur. Sum-
arið eptir á eingja-slætti

,
þegar farið var að slá í Kúlunesi, fannst svipan

prestsins og vetlíngarnir ; lá það kyrfilega hvað hjá öðru á þúfu einni,

leingst norður f nesi, rétt á vatnsbakkanum, og þóktust menn þá vita, að

það mundi hafa veriö vilt um prest, þaö sem séra Jón Konráðsson vissi

Það til ferða hans síðast, að hann reið suður í Vatnsenda, en þaðan er

góö bæarleiö út í Kúlunes, sem presturinn haföi orðið að fara, og ríða þá
út eptir vatninu fyrir neðan og fram hjá Kúlu. það voru og getur manna,
að því aö eins heföi hann lagt af sér svipu og vetlínga, aö hann hefði eitt-

hvað þurft til að taka, og héldu menn, að þeir nafnar mundu hafa

glímt þar heldur leingi, séra Jón eldri og ýngri, og hinn ýngri orðiö

hinum yfirsterkari aö lokunum, en ekki gáö sín fyrir glímu-skjálptanum,

tegar búiö var, og skilið eptir vetlíngana og svipuna á þúfunni; en hatt-

urinn fannst aldrei. þetta réöu menn mest á Því, sem presturinn hafði

svarað konu sinni til um fylgdina, sem áöur er sagt, og svo því, er síðar

kom fram, bæði við séra Jón sjálfan og aðra. 1

1. þessa sögu sagöi mer sonur sora Jóus
,

þorsteinn kaupniaöur 1858. En dóttir
^ra Jóns, Guöríöur, sem var 6 vetra, er hún kom aö Kúlu, segir, aö ^etta hafi oröiö aö
vera fyrsta eöa fyrstu ár fööur síns á Kúlu, ^ví aldrei haföi hann fariö fylgdarlaus,
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í öðru sinni var það, að séra Jón ýngri var á ferö á sumardag með

konu sinni og börnum og dugandis fylgdarmanni út meÖ vatni fyrir utan

Vatnsvík, aö hann tekur sig þvert frá þeim, sem meö honum voru, og ríöur

út í vatnið. Kona hans kallar til hans, og biöur hann fyrir alla muni að

gjöra ekki þetta. En hann hélt á fram og lét sem hann lieyröi þaÖ ekki.

Ríöur hann svo lítiö leingra, en þá þykist fylgdarmaöurinn sjá sittóvænna,

ef hann fari leingra, l>ví þá muni hann hleypa á sund; ríöur hann því

út í á eptir honum og kemst fram fyrir prest; og spuröi, hvern íjandann

hann ætlaði. J>á hló prestur og sneri viÖ hestinum til sama lands.

Fleiri voru það, en séra Jón ýngri, sem mcnn héldu aö séra Jón eldri

hefði viljaö teygja í vatniö, eða sem sögur hafa fariö af, aö hann hafi varnaö

aö komast upp af }>ví. Maður hét Steinn og var GuÖmundsson. Hann var

uppeldisson Bjarnar heitins Olafssonar, klausturhalclara á þíngeyrum. Af

því Steinn var ötull maöur, og fylginn sér, léöi Björn hcitinn hann aö

Kúlu eptir andlát séra Jóns ýngra, til að standa þar fyrir búi með ekkj-

unni, meö því teingdir voru á milli þíngeyra og Kúlufólks. Steinn þessi

viltist tvisvar á vatninu á ís um vetur, er hann var á ferö. í fyrra sinni,

þegar svona fór, kom hann heim aÖ Kúlu meö ofboðslegu yfirbragöi, talaöi

ekki orö frá munni og sinti eingum ; fór hann ]>á og háttaði, en gat livorki

fest svefn né feingið værð. þar með var hann svo hræddur og órór, að

þaö varð aÖ vaka yfir honum fram undir morgun. þegar leið fram á dag-

inn, bráði svo af honum, aÖ hann gat sagt frá því, aö þegar hann kom át

á vatniö, hefði sér heyrzt maður vera á ferð á hlið við sig og hefði sér

heyrzt hann gánga heldur hraðara, en hann sjálfur, svo hann heföi komizt

á undan sér, þegar Steinn var nærri kominn yflr vatnið; en þá heföi vilí

svo um sig, aö hann heíði ógjörla vitað, hvaö hann heíði geingið, eu livort

sem hann hefði haldið, hefði þessi sami niaöur alt af oröið íyrir sér ; loks-

ins hefði hann komízt upp af vatninu, og þekt sig þá, og hlaupið heim í

dauðans ofboði. þessum manni lýsti Steinn, eins og séra Jón átti aÖ liafa

veriö í hátt, er hann druknaði. í ööru sinni var Steinn eitthvert hátíöiskv(")ld

fyrir handan vatn og sat við spil fram eptir. í vökulok fór liann heimleiöis;

en þegar hann kom á vatnið, viltist hann, sem fyrri. Átti hann |>á og viö

hinn sama, og áður, alla nóttina, er varnaði honum upp af vatninu alt

IVam í dögun. l>egar hanu kom heim aö Kúlu, var hann að vísu með

dæsum og andköfuin, en ekki eins utan viö sig og hræddur, eins og fyrra

skiptið. Var þá Steini ráðlagt, aö vera ekki í þriðja sinni seint á ferð ^

vatninu; því þaö er almælt, að ef maður veröur þrisvar fyrir sama draugn-

um, skilji þeir ekki vandræðalaust, og ríði það á lífi mannsins, ef hanfi ú

ekki því meira að sér. Ekki var það heldur Steinn einn, sem fyrir |>essu

varð, aö þeim væri varnaö upp af vatninu; |>ví einu sinni var Krisfján
.
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eptir aö liún í'ór a6 muna tíl, og er ]>ví elcki ólíklegt, a6 J»etta haíi veriÖ iyrsti fundttí

þeirra nafna, séra Jóns eldra og ýngra.



bóndi í Stóradal á ferð yfir vatniö seint um kvöld á vortíma, en ísinn

orðinn ótryggur; kvartaði hann undan l>ví, aö sér lieföi verið tálmaö að

komast á land af vatninu. þetta var alt kent þeim sama. — Einn vetur,

sem séra Vigfús Reykdal var í Hvammi í Laxárdal, kom liann opt að Kúlu

til séra Jóns ýngra, frænda síns. Einu sinni í vökulok heyrðu menn á

Kúlu, að skreiözt var upp á glugga, guðað Þar og beðizt húsa. Ekki þektist

málrómurinn vel, en l>ó var farið til dyra. Var þar l>á kominn séra Vigfús,

draghaltur, og stokkbólginn annar fóturinn um hnéö. Hann sagöi frá því,

er hann kom inn, aö hann hefði leingi vel í kvöld ekki hugsað, aö hann

mundi ná í náttstað á Kúlu; því síöan fyrir dagsetur um kvöldiö heföi hann

verið að villast aptur og aptur, en i>ekt sig alt af við sama steininn rétt

fyrir sunnan Kúlu-tún ; hafði villan komið yfir hann , er hann fór upp af

vatninu, i>ví eptir stefnunni átti hann aö koma noröan aö bænum, en var

kominn suöur fyrir hann að fyrnefndum steini. Hann sagði, að maður á

blárri peysu, og lýsti honum enn ítarlegar, heföi allan l>enna tíma verið

aö vefjast fyrir hestinum, og t>etta l>óf heföi peim geingiö, svo hann heföi

ekki komizt heim að bænum fyrir honum. Loksins heföi l>essi maður fleygt

sér niður fyrir framan hestinn, og hesturinn dottiö um hann, en fóturinn á

sér orðið undir hestinum, og l>ví væri hann bólginn. þá sagðist séra Vigfús

hafa farið að taka piltinn til bænar, og kveða að honum með fullum stöfum.

Við l>að linti villunni, svo prestur komst heim, en leingi lá hann á Kúlu,

sem hann gat ekki stígið á fótinn. Eitt er og l>að, sem haft hefir veri,ð í

frásögum, aö l>egar vermenn hafa fariö á vetrardags-kvöldum eptir vatninu

meö hesta, hafa t>eir fcráfalt getiö l>ess, að einhver muni hafa verið l>ar á

reið á afbragös-gæðíngi , því teim hafi heyrzt eins og hesti væri skelt á

skeið, og hann teygður eptir ísnum, en sjaldan hafa l>eir l>óktzt sjá neinn.

þó keyrði aldrei um þverbak með reimleikann á Kúlu, fyrr en seinasta

veturinn, sem séra Jón ýngri lifði, i>ví l?á l>óktust bæöi heimamenn og

afbæarmenn, stundum jafnt óskygnir sem skygnir, sjá eldri prestinn gánga

tar ljósum logum. þar í Svínadalnum var húskona ein, sem Sesselja

hét; hún var bæöi skygn og skýr; i>ar með kunni hún vel fyrir sér til

handanna ýmsa tóvinnu, og var því víöa feingin á bæum til vinnu. þenna

sama veturvarhún nokkra stund á Kúlu; var hún i>á einu sinni að prjóna

peysu á móti dóttur séra Jóns ýugra, sem Margrét hét, uppi á baðstofu-

lopti, en stigagatið var við endann á rúmi l>ví, sem Margrét sat á. Fólkið

tekur eptir l>ví, að Sesselja horfir um stund ofan í stigagatið, og talar

ekki orð frá munni, en kafroðnar og rær fram í gráðið. Fer l>á aö síga

að Margrétu einhver flökurleiki, og t>ví næst lfður yfir hana. Sesselja

skiptir sér lítið af því, en einblínir, sem áöur, ofan í stigagatið. Fara tá
aðrir að stumra yfir Margrétu, og einnig er farið eptir vatni ofan til að

dreypa á hana. En á meðan verið er að sækja vatnið, segir Sesselja, að

nú muni henni bráöum batna. Síöan kom sá meö vatnið, sem eptir l>ví fór,

I. 26
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og er t>ví dreypt á stúlkuna. Raknar hún þá skjótt viö og liressist. Var

i>á Sesselja spurö, hvers hún hefói orðið vör í stigagatinu, fyrst hún heföi

alt af haít tar augun'á. Hún sagði |>á frá því, aö hún heföi séö gamla

prestinn koma upp í stigagatiö, en viö ]?aö heföi fariö aö svífa aö Margrétu,

svo heföi hann rétt hendurnar innar að henni úr stiga-gatinu, og þá heföi

liðið yfir hana. þegar maðurinn fór eptir vatninu, heföi presturinn hliöraö

sér til í stiganum, svo hann heföi getaö komizt ofan hjá honum, og á

meðan veriö var aö sækja vatniö, heföi hann fariö burtu aptur, um það

leyti , sem hún hefði sagt , að Margrétu mundi bráðum batna. Eitt kvöld

sama veturinn bar svo við, að séra Jón fór pfan á vökunni; en tað var

ekki vandi hans. Var hann þá úti lángan tíma, svo prestskonan fór að

undrast um hann, og bað hún ]>á vinnumann sinn einn að fara út aö sjá,

hvað presti liöi. I því sama bili kemur presturinn aptur blóðrauður í andliti.

Kona hans spýr, t>ví hann hafi veriö svo leingi úti, eða hvort nokkur hafi komið,

fcví hún og aðrir heyrðu, að hundarnir geltu, á meðan hann var úti. En séra

Jón hafði ekki orð á l>ví neinu. Fleiri urðu l>á aðrir tilburöir þann vetur

á Kúlu, sem undarlegir ]>óktu, en vér kunnum ekki frá að segja, og Þar

með fráfall séra Jóns; en hann andaöist eptir stutta legu á sóttarsæng.

Ekki er þess getiö, aö séra Jón eldri hafi gjört jafn-mikið um sigsíöan;

en sézt hefir hann á reið á hesti þeim, er hann drukknaði af, og sagt er, að ef

hann sést á ferð með Kúlu-prestinum, muni sá hinn sami ekki verða lánglífur

Eiríkur góÖi. (Eptir sögn úr Skagafiröi.) Um upptök Eiríks er mér aö

mestu ókunnugt; en aö ]>ví sem eg hefi heyrt sagt frá afreksverkum hans,

fylgir hann hvorki einstakri ætt né bæ, lieldur heilu bygöarlagi, Fljótunum í

Skagafirði sumsé. Eiríkur á að hafa verið norskur að ætt og uppruna, og

sögumaður minn hélt að hann hefði komið út híngað á Eyafirði, en ekki vissi

hann, hvort heldur i>að var á Gásum eöa Eyrinni ; t>að stendur og á eingu.

Hvað sem um þenna Eirík er að öðru leyti, lítur svo út, sem hann hafi

dáið þar nyrðra, en Eyfiröíngar hafi vakiö hann upp og sent hann Fljóta-

mönnum. En af því hann er að eingum óspektum kunnur, öðrum en þeim,

að hann tykir fylgja Fljótamönnum, og verða vart við hann undan þeim,

hvort heldur þeir fara fram í Skagafjörð eða annað , er hann kallaður

Eiríkur góöi. Tíöum hafa menn séð hann; er hann á svartri kápu og

ríður jafnan brúnum hesti, og hefir mórauðan hund með sér. Jafnt ríöur

hann lög sem láð, og niður af hæstu hamra-björgum fer hann jafn-liðugt

sem um Hólminn í Skagafirði. En áöur en hann ríður lög eða hleypir af

björgum fram, leggur hann Brún sinn niður og skirpir í hófana. 1

Að lyktum nefni eg hér draug sem hét Snæríngur, sem eg veit þó ekki

með vissu, hvort heldur hafi átt að fylgja einstökum manni og ætt hans, eða

bygðarlagi og bæ, fcó eg ætli hið síðara líkast. Snæríngur þessi er kendur

við Snæríngstaöi í Svínadal í Húnavatnssýslu.

1. Sbr. Dr, Maurers IsL Volkss. 104. bls.



Háleiti-Bjarni. (Eptir sögn Húnvetnínga.) Jón SigurÖsson hefir maöur

heitiö; hann bjó á Sæunnarstööum í Hallárdal; hann var lángaíi ]>eirra

manna, sem nú lifa. Jón átti 7 drauga, sem hann haföi til vika
;
draugana

geymdi hann í skála einum frammi í bænum, og þókti mönnum tíöum

heyrast ]>aÖan hark mikiö og umfáng, þegar geingiö var fyrir skáladyrnar

á kvöldin, enda rifu draugarnir pá upp stokka og steina og börðust meö.

En þaö var vandi Jóns, ]>egar honum ]>ókti fram ur keyra ógángur þessara

pilta sinna, að hann gekk aö skáladyrunuin og sagöi: „Hafiö þið ekki

grjótiö í gamninu, piltar," og hættu fcéir ini. Um fcetta leyti bjó ekkja

sú á Vakurstööum í sama dalnum, sem SigrfÖur hét, fátæk og felítil. það
var einn sumardag, aö Sigríöur var ein heima meö barni, en alt fólk annaö

á eingjum, veit hún l>á ekki fyrri til, en hún heyrir öskur ógurlegt, og

veit, aö har muni vera kominn boli Jóns á Sæunnarstööum
,
og var hann

bæöi manneygur og illur viöureignar. Tók hún pá þaÖ ráö, aö hún lokaöi

Dáenuiii , batt barniö upp um sperru í baöstofunni, en sjálf fal hún sig í

skoti einu. Boli mölvaöi bráöum bæarliuröina og æddi inn ; en ]?egar hann sá

eingan inni, sneri hann út aptur. Sigríöur sætti l>ví lagi, ]>egar boli var

aö troðast út um bæardyrnar, aö hún tók orf meö Ijá, sem reis upp-meö í

bæardyrunum, og rak Ijáinn á hol í kviöinn á bola, tók hann síöan á rás

uieö orfiö, og féll dauöur nibur skamt frá bænum. þessu tiltæki Sigríöar

reiddist Jón, og sendi henni einn drauginn, og var hann kallaöur Háleiti-

Bjarni. Hann ásókti SigríÖi og kvaldi hana bæöi dag og nótt, svo hún
haföi hvergi friö, t>ángaÖ til hún flutti aö Syöriey; ]>ar bjó t>á Finnur Magn-

^sson eldri, og gat hann variö hana, þegar hún lá fyrir ofan hann í rúm-
niu , en annarstaöar ekki. Finnur haföi kálfa undir baöstofupallinum , en

l>aö gagnaöist honum ekki, i>ví Háleiti-Bjarni drap l>á; svo var hann nær-

gaungull. Einu sinni var Finnur aö smíöa járnsmíöi fram á kvöldvöku, og
var bóndinn á Ytrahóli hjá honum í smiðjunni. þegar i>eir komu úr smiðj-

Unni, ætlaöi bóndinn á Ytrahóli heim til sín, en t>á sáu i>eir eldglæríngar

^iklar fram á götunum milli bæanna; höföu peir t>á mæzt þar, Háleiti-Bjarni

°g Snæríngur, draugur framan úr Svínadal, varö ekki af kveöjum meö peim,

heldur hlupu þeir undir eins saman og áttust þar við. Réð ]>á Finnur

kóndanum að vera hjá sér um nóttina, og veröa ekki á vegi þeirra komp-

Húsavíkuv-Lalli. (Eptir handriti frá sera Jóni Kristjánssyni i Yztafelli, hand-

r,tl séra Benedikts þórðarsonar á Brjánsfek, og ýmsum fleiri sögnum.) SaintíÖa

^vatns-Skottu var karldraugur sá uppi í þíngeyarsýslu , sem Lalli hét.
Sá

Prestur var í Húsavík frá 1716— 1778, sem Eetill hét, og var honum
Sendur draugur aö vestan. Svo er sagt, að hann hafi veriÖ fluttur sjóveg
a* Flateyardal yfir Skjálfandaflóa og til Húsavíkur. En þegar skiþíö tók
Qiour

í flæöarmáli
,
sagöi formaðurinn : „Fari nú sá fyrstur út, sem sein-
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astur fór upp í.
u Síðan stjakaði formaöurinn skipinu út aptur, og reri

heimleiöis. Draugurinn haföi setiö í framstafninum, og farið, þegar honum

var sagt. Eptir það fór hann aÖ hitta prestinn, en misheppnaðist aö fyrir-

koma honum; þó haföist draugurinn viö í Húsavík, og því var hann kall-

aöur Húsavíkur-Lalli. Hann gekk þar um, sem grár köttur, geröi ýmislegt

ílt af sér, drap fénað, og geröi svo mikiö um sig, aö mesta mein þókti aö

hpnum; helzt heima á bænum í Húsavík. þorvaldur hét ínaður, sem þax

var í sveitinni; hann var sonur séra Magnúsar Illugasonar, sem var prestur í

Húsavík 1667—1715. þorvaldur var bæöi skáld og kunnáttumaöur , og

þókti laginn til aö koma af reimleikum. Var hann því feinginn til aö vera

um tíma í Húsavík. Hann svarf svo aö Lalla, þó ekki gæti hann fyrir-

komiö honum meö öllu, aö hann varö ekki aö stórum meinum eptir þaö.

Eitt kvöld var þaö, meöan l>orvaldur var í Húsavík, aö einginn þoröi frain

aö kveykja; svo þókti heimilismönnum draugsi þá umfángsmikill frammi í

bænum. þorvaldur gaf sig lítiö aö því, og fór fram að kveykja. Var þá

sagt meö dimmri rödd á baki hans : „Eg er einn á ferli.
44 „það lýgur þú,

bölvaður,u sagöi þorvaldur; ,,eg er á ferli líka." Sneyptist Lalli viö þaö,

en þorvaldur kveykti Ijósið, og fór meö það inn; en þaö er eptir honum

haft, aö þá hafi veriö í meira lagi fas á Lalla. Meöan Lalli lék laus viö,

og honum kom einginn hnekkir, gekk hann um híbýli, eins og annar maöur,

svo aö sáu hann bæöi skygnir og óskygnir. þaö var t. d. einn dag, þegar

Björn, eöa ef til vill Nikulás Bukk — því hann var seinna en Björn —
var kaupmaöur á Húsavík, aö maöur nokkur var staddur inni hjá honum,

og stóö opinn gluggi. Maöurinn leit út um gluggann, og sá hvar maöur

stóö, sem hann þekti ekki, og spuröi, hver þessi maöur væri. Kaupmaöur

leit út og sagöi: „Og þaö er nú naumast maöur, þó svo sýnist, og ekki

er þaö sjaldgæft, að sjá þenna karl hér. En eg skal gera honum bragð.'
1,

l>ar lá byssa hlaöin, og greip kaupmaöur hana, og hleypti af henni út um
gluggann. ReiÖ skotið rétt viö vángann á draugsa ; cn við þaö varð honum

svo hverft, að hann hvarf í burtu. Sagt er það, að þau Lalli og Mývatns-

skotta hafi opt fundizt og átzt ýmsar brösur við. Fundum þeirra var svo

lýst, að þau hefðu fyrst reynt með sér glímu, og heföi Lalli ráðið niðurlögum

Skottu. En þegar Skotta var fallin og Lalli á hana ofan, er sagt, að leikir

þeirra hafi snúizt upp í blíðubrögð, og eru til tvær sögur um þaö. Maður

nokkur gisti í Húsavík, og svaf í skála eöa stofu frammi í bænum, þeto

Lalla og Skottu varð reikað þángað inn um nóttina, og er það haft epth*

manninum, að hann hafi séð þessi hjú þar í hvílubrögðum. Hin sagan er

svo , að maöur var að lesa húslestur á bæ ; en meðan á því stóð , komu

þau Lalli inn á baðstofugólfið, og léku þar að lyst sinni. Manninum þóktu

læti þeirra ill og ósiðleg undir lestrinum ; kallaði hann þá upp , og baö

þau bæði fara bölvuð. Brá þeim svo við bæntekníng mannsins, aö þ&u

hættu og höfðu sig á burt.
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A Islandi er sú trú almenn, að sumir menn sjái þær verur (anda),

sem öðrum eru ósýnilegar. fceir menn eru nú kallaöir skygnir, en aö

fornu fari ófreskir menn, en ófreskju kalla menn skrímsl og forynjur;

einnig er svo aö orði komizt, að sá eða sá „sjái í jörö og á,
u eöa

„í gegnum holt og hæðir. 11

1

En það er sagt, að þeir einir veröi skygnir,

sem skírnarvatniö fari ekki í augun á, þegar þeir eru skírðir.
2 Sumir hafa

og þeií menn veriö, sem ekkert ílt, óhreint eða draugar, þorir framan aö,

og veldur þaö því, að annaðhvort eru þeir skygnir, eða þeir hafa loðinn

kross á brjóstinu eða þeir eru sambrýndir, þ. e. þegar augabrýrnar ná

saman fyrir ofan nefiö, en þess meir mega þeir gjalda varhuga viö, aö

óhreint komi ekki aptan að þeim. Eins og nú var sagt, er skygnum

möunum einkum gefið aö sjá allskonar yfirnáttúrlegar verur; því þeir

einir sjá álfa aö óvilja þeirra, og drauga og fylgjur, og alt þesskyns
,
og

má því þetta hyski ekki koma skygnum mönnum á óvart. i»ó er ekki

minna í þaö variö, að þeir sjá þetta ekki einúngis sjálfir , heldur cr þeim

sjálfrátt, að sýna þaö hverjum sem þeir vilja með því, að láta þá standa

undir vinstri handkrika sér; 3 skygnir menn eru og sjalclan hræddir viö

drauga. Hin gáfan, að sjá í gegnum holt og hæðir, er þessari mjög skyld,

en miklu sjaldgæfari, og hefir þó orðiö stundum aÖ liði, sem dæmi eru

til. þessi gáfa er sá hæfilegleiki, að sjá ekki síður fjarlæga hluti á þeim

tíma, er þeir verða, en nálæga. 4 En báðar þessar gáfur eru þaö, sem

ekki hvað minnst hjálpa til aö vita orðna hluti og jafnvel óoröna, og því

er opt ærið torvelt að sjá, hvort heldur skal heimfæra slíkt til skygnleika

eða forspáleika, svo að þaö eru kallaðar fyrirsagnir eða forspár, ef skygnir

1. Sjá Æfintýrin á eptir.

2. Sú önnur orsök er til ^ess, aö huldufólk er skygnt, sjá 16. bls. Konan áSkúm-
stöbum og Álfkonan í Ásgarösstapa, 18.— 19. bls.

3. Sbr. Stjörnu-Odda draum kap. 8, og Örvar-Oddssögu 29.

4. Alt er j>að annaÖ mál, aö menn hafa séÖ í skuggsjá um allan heim, eins og ^egar

Oddur Gottskálksson sýndi Gísla biskupi í gegnum stein Selárdal úti á Islandi, en peir

voru j>á staddir í Kaupmannahöfn. Safn tíl sögu Islands I, 77—78. bls.
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menn hafa orö á því, sem fyrir t>á hefir boriö. Hér skal nú geta nokkurra

dæma í sögum til hvorstveggja
, þó skygnleika sé allvíða getið bæði í

álfasögunum og clraugasögunum á undan.

Feigðarspar af skygnleika. Til hafa þeir menn veriÖ víöa hér á

landi, sem hafa getaö sagt fyrir, frá hvaöa bæ í sókninni næst yrði jarðað,

þegar þeir hafa veriö á kirkjustööum eða í grencl viö þá. Er það af því,

aö þeir hafa séð fylgju eða svip hins feiga litlu áður, en hann dó, eða um
það leyti, koma frá bænum, sem maöurinn átti heima, og fara inn í

kirkjugarðinn. Hafa þá hinir dauöu í kirkjugarðinum stunclum snúizt illa

viö þessu aðskota-dýri (svipnum) og ausiö moldu yfir hann, þegar hann hefir

verið kominn að eða inn í kirkjugaröinn. 1

þannig var þaö trú, að gömul kona ein í Flateyarþíngum áBreiðafirði

gæti sagt fyrir í hvort sinn, frá hverjum bæ í sókninni næst yrði grafið lík.

Kerlíng var og í Keldnaþíngum á Rángárvöllum , sem sagöi fyrir, aö

maÖur af ætt bónda nokkurs, sem hún til tók , mundi þessu næst farast í

vatni. Bónclinn komst að þessu, og tók orð spákonunnar til sín, og varð

af því mjög þúnglyndur. En spákerlíngin hughreysti hann, og sagðist

alls ekki hafa átt við hann. Skömmu síðar clruknaði frændi bóndans, en

er kcrlíngin var að spurð hvernig hún hefði vitað þetta, sagðist hún hafa

séö lík mannsins fljóta ofan eptir þjórsá á vaðinu þar sem maðurinn

druknaði. 2
. ááÉv. írri

'

,« iinto- wý/l >mv.*-<

r

Skipkomu-spár. Fyrir skemmstu var kerlíng nokkur í Olafsvík,

Steinunn aö nafni. Hún hafði ský á báðum augum og var sjóndöpur mjög.

A vorin, áður en skip komu, var það siður kaupmanna, að spyrjakerlíngu,

hvort lángfc muncli vera þángað til skip kæmu, og sagði hún optast rétt

til um það. Hún var ekki vön að ákveöa aö dagatali, hvaö lángt yrði

skips að bíða, helclur einúngis hvort þaö mundi líða á laungu eða ekki.

Aldrei leið leingri tími til skipkomu, en vika, frá því kerlíng sagði skip í

nánd. Eínú sinni sem optar kom verzlunarmaðurinn í Olafsvík til kerlíngar,

og spuröi, hvað nú muncli vera lángt að bíða skipkomu þángaö. Hún
sagðist ekki geta sagt það; því það væri enn ókomið, sem hún tæki mark á.

þetta var um miðjan dag, en um kvöldið segir kerlíng : „Heldur fljótt kom
kaupmaðurinn minn til mín, því nú veit eg, aö skip er í nánd; það er

komiö unclir Enniö." (Eimiö er þverhnýptur sjávarhamar fyrir utan Olafs-

vík.) Á fyrri clögum sínum lézt Steinunn kerlíng hafa haft einhver mok

við Ennisbúa, en aldrei fékkst neitt greinilegt upp úr henni um þá.
3 —

Onnur sögn er það, að kerlíng ein var í Laugarnesi, sem vön var að segja

1. Svo heíirGísli snikkari Jónsson í Reykjavík sagt mer frá, að sézt haíi i Mælifells

kirkjugarði.

2. Dr. Maurers Isl. Volkss. 90. bis.

3. Eptir sögn vestra og liandriti séra Sveinbjarnar Gubinundssonar.
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fyrir, hvenær skipin færu að koma í Reykjavík á vorin. Hafði hún þaö

til marks, að huklu-skipið væri komið að Kleppi, næsta bæ fyrir innan Laug-

arnes, og hafði fyrsta skip verið vant að koma til Reykjavíkur viku eptir

það, að kerlíng for að spá t>ví.
1

Bjarni blindi. (Eptir frásögn Dr. Hallgríms Schevíngs í Keykjavik.)

þess munu fá dæmi , að blindir menn sé skygnir

,

2 en fcó lítur

svo út eptir sögu þeirfi , sem hér segir, að svo geti að borið. Eptir að

Bjarni blindi, scm áður er getið,
3 var orðinn að mestu laus við draugs-

aðsóknina, varð honum miklu skaprórra, en áður; en þó lagðist það mótlæti

á hann, að hann varð blindur og ekki laus við sturlun, og þókti það enn

nokkrar menjar hinnar fyrri aðsóknar. þegar svo var komið fyrir Bjarna,

að hann gekk ekki leingur í vist, fór hann um manna á milli, og var

leiddur milli bæa. Einu sinni, sem optar kom hann að Helgastöðum í

þíngeyarsýslu , til séra Hannesar, föður Dr. Schevíngs, og fékk að vera

fear um tíma. l>etta var um vetur. Meðan Bjarni dvaldi á Helgastöðum,

bar svo við eitt sinn, aö þeir Hallgrímur og Lárus, prcstssynirnir, voru

að leika sér að því frammi í bæardyrum með 2 öðrum dreingjum, að fela

sig hvor fyrir öðruni; höfðu þeir skála, sem var frammi í bænum, til að

fela sig í, og var þar nærri koldimt, en skálinn auður aö mestu, með

stoðum, bitum, sperrum, lángböndum og birki-árepti , en undir bitana var

mjög hátt. þó myrkt væri í skálanum, höfðu þeir þá varúð þó við, að

Þeir bundu fyrir augun á þeim, sem átti að leita, og héldu honum tveir

frammi í bæardyrum á meöan einn þeirra var að fela sig, og mátti hann

fela sig þar í skálanum, sem hann vildi, hvort heldur á gólfinu eða uppi á

bitunum, eða, ef hann gat hángið í áreptinu ; en ekki þurfti sá, sem leitaði,

að þreifa á þeim, sem hann leitaði aö, til að finna hann, því nægja þókti,

ef hann gat sagt til, hvar hann var. Bjarna bar nú þar að, sem dreingirnir

voru að felulciknum, og komst að því, hvaða leik þeir léku. Hann bauðst

þá til að leita að hverjum þeirra, sem þeir vildu þar til kjósa, að fela sig

fyrir honum í skálanum, og finna hann. Dreingirnir kusu svo Hallgrím

til þess ; því þeir vissu, að hann var léttastur á sér, og gat farið upp um
alla bita og hángið í áreptinu, hvar sem vera vildi. Meðan Hallgrímur

var að fela sig , héldu hinir Bjarna og höfðu alla sömu aðferð viö hann,

sem þeir höfðu haft áður. Síðan fer Bjarni og leitar. En þegar hann

kemur inn á skálagólfið, ]>ar niöur undan, sem Hallgríniur hékk uppi yfir

í rjáfrinu, kallaði Bjarni upp og sagði, að Hallgrímur væri þar, þó hann
næði ekki til hans. Dreingjunum þókti Bjarna takast furðu vel leitin, og
reyndu sama leik í annaö sinn, og hélt Hallgrímur nú niðri í sér andanum,

^ða andaði svo lágt sem hann gat, því honum var ekki grunlaust um, að

1. Eptir handriti söra Jóns Norömanus.

2. Sbr. Landn. II, 5. kap.

3. Sjá II, 2. Rauði boli, 352.-354, bls.
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Bjarni hefói í fyrra sinnið heyrt, hvar hann var, á andardrættinum. En

alt fór á sömu leiÖ
;
Bjarni nam þar staöar á skálagólfinu, sem Hallgrímur

hékk uppi yfir. þókti þá dreingjunum til reynt, aö ekki yröi falizt fyrir

Bjarna, og spuröu hann þá aÖ, hvernig á t>ví stæöi, aÖ hann væri svo

naskur , að finna Hallgrím , hvar sem hann fælist. En hann sagði þeim,

að hvítabjarnarhúnn hefói staðið þar á gólfinu niður undan, sem Hallgrímur

hefói verið upp yfir, og væri það fylgjan hans. En Dr. Schevíng heldur

enn, að svo hafi farið fyrir Bjarna, sem mörgum öðrum, að þegar þeim

förlast eitt skilníngarvitið , skerpist aptur hin fyrir þann muninn, og að

Bjarni muni því hafa heyrt til sín, hversu hægt sem hann hafði um sig.

Oddur biskup Einarsson. það er í frásögur fært af Jóni próf-

asti Haldórssyni í Hítardal, 1 að Oddur biskup hafi verið bæði getspakur

og forspár um marga hluti, sem síðar mun sagt verða, þó hann léti lítið

yfir því, nema þegar svo bar undir, að hann var ölglaður. En eins var

því varið meö hann, og marga, sem kallaðir eru forspáir, að hann sá

gegnum holt og hæðir. Sami merkismaður hefir sagt frá sögu einni um
þaö, og er hún svolátandi: Sigfús, sonur.séra Tumásar áHálsi íFnjóska-

dal, er síðar varð prestur að Hofteigi í Jökuldal í Norðurmúlasýslu,

var sjnásveinn Odds biskups á úngdóms-árum sínum. Einhvern tíma

nálægt fráfæru er frá því sagt, að hann var einn hjá biskupi inni í

Biskups-baðstofunni í Skálholti; sat biskup við borð, og studdi hönd undir

kinn þegjandi um stund, brosti og mælti síðan: „Fúsi, viltu eg segi þér,

hvaö konuefnið þitt er nú að gjöra?" Sigfús sagði, að óvíst væri, hvort

sér yrði konu auðið. Biskup sagði: „Víst liggur það fyrir þér, að þú

kvongist, get eg sagt þér, hver hún er, og hvað hún er nú að gjöra.

það er dóttir hans Eiríks í Bót, austur í Fljótsdalshéraði; hún er nú að

reka únglömb á fjall, elta þau, og hleypur nú hæverskulaust." Sigfús

skrifaði hjá sér áriö, daginn og stundina. Síðan kom það fram, aö hann

varð prestur í Hofteigi, og eignaöist Kristínu, dótturEiríks í Bót, svo það

bar alt saman, sem biskup sagði.

Skygna stúlkan við Mývatn. (Eptir sera þorvaröi Jónssyni í Holti.)

Við Mývatn var stúlka nokkur, og var hún þríburi. AnnaÖ barniö, sem

með henni fæddist, kom andvana, en hitt dó skömmu eptir fæðínguna;

sjálf náði hún hér um bil tvítugsaldri. Í uppvexti sínum var hún mjög

ógjörvuleg, fékk seint mál, og var það ætlun manna, aö hún mundi vera

skiptíngur. En þegar hún þroskaöist meira, vitkaðist hún, sem aðrir menn,

að öðru leyti en því, að hún var alt af hjárænuleg, og jafnan 'óglaðvær.

Fór þá að bera á því, að hún sæi manna fylgjur öörum framar, svo hún

gat sagt fyrir gestkomur; en er fram liðu stundir, uröu svo mikil brögð

1. I Skálholtsbiskupasögum (veróa prentaðar í II. bindi af Biskupasögum).



að undursjónum hennar, að svo virtist, sem hún sæi í gegnum holt og

hæðir , sem síðar mun sýnt verða. Til vinnu var hún næsta ónýt
,

og

prjónaskapur var næstum eina verkið hennar. Hún átti vanda til að sitja

heilum tímum saman eins og agndofa, og hvessa augu í ýmsar áttir innan

húss, þótt aðrir sæu ekkert, er tíðinda þækti vert

Jón Einarsson, bóndi í Reykjahlíð, maður Bjargar Jónsdóttur frá

Völlum í Svarfaðardal, fór árið 1769 með Haldór son sinn, vestur að

Hólum f Hjaltadal til móðurbróður síns, dómkirkjuprests, séra Haldórs

Jónssonar, til að koma honum fyrir til kennslu. þegar Jón skildi við séra

Haldór, var hann heill heilsu. En þegar pilturinn hafði verið þar skamma
stund, tók presturinn sótt, sem leiddi hann til bana. En það er af stúlk-

unni að segja, að fyrr en nokkur fregn um veikindi hans kæmi norður til

Mývatns, segir hún einn dag upp úr þurru: „Nú er séra Haldór áHólum
lagztur, u og nokkrum dögum síðar, segir hún enn upp úr þurru: „Mikið

er séra Haldór þúngt haldinn, og er hann kominn að dauða.u En að

kvöldi sama dags segir hún: „Nú er séra Haldór andaður. u þessi orð

stúlkunnar báruzt til Reykjahlíðar, til Bjargar, systur séra Haldórs. Fékk

þetta henni svo mikillar áhyggju, af því hún hafði reynt, að mikið rættust

fyrirsagnir hennar, að hún lagðist í rúmið, þar til maður hennar kom heim

úr ferð sinni, og gat hughreyst hana með því, að séra Haldór hefði verið

heilbrigður, þegar þeir skildu. En nokkrti fyrir jól fékk hún bréf að vestan

um viðskilnað bróður síns ; fundu menn þá, að spádóms tími stúlkunnar og

dánardægur séra Haldórs báru upp á sama dag.

þessi sama stúlka sagði enn eitt sinn upp úr þurru: „Guð hjálpi

nianninum þeim arna. u Og er menn spurðu hana, hver sá væri, svaraði

hún: „Maður ætlaði vestur yfirfjall,
1 fyrir vestan sveitina, en í stað þess,

að fara vestur yfir heiðina, stefndi hann suður eptir henni, og er nú

kominn fram úr mannabygð, og nú hrapaði hann ofan fyrir heingikletta,

og beinbrotnaði, og höfuðið slóst af honum.u En síðar fréttist, að maður

nokkur hefði ætlað vestur yfir sömu heiði, en honum reitt af, eins og

hún sagði.
2

Hún sagði og eitt sinn upp úr þurru, að hvalur væri að sprínga við

sandinn. En sama dag var séra Jón þorvarðarson , sem þá var að læra

hjá séra íngjaldi í Múla, róinn til fiskjar í góðu veðri og lognöldu. Tekur

Jón þátil orða við hásetana og segir: „Hvaða boðaföll eru þar viö sandinn?u

Hásetar segja, það muni vera lognalda. En þegar þeir komu á móts við

boða þessa, sáu þeir, hvar hvalur var að sprínga.

r v

Isfeldt trésmiöur. (TBptír Dr. Maurers Isl. Volkss. 90. bls.) A Austur-

landi var ekki alls fyrir laungu maður einn, sem ísfeldt hét, og hafði sömu

1. Eptir lýsíng stúlkiiiinar gat j»að ekki veriÖ annaÖ fjall, en VöÖluheiÓi.

2. Gu&munclur biskup haföi sömu skygni, sjá Biskupasögur II, 129—30 (eptir Arngríni).
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gáfu. Hann sá opt það, sem við bar lángt burtu, og stundum það, sem

síðar kom fram. Einu sinni voru menn orðnir hræddir um hafnarskip,

sem leingi hafði verið von á þar eystra. En Isfeldt sagði, að hann

sæi, að skipið væri þá að leggja heilt á hófi inn í höfn á Færeyum. En

seinna, þegar skipið kom hér við land, sannaðist það, að hann hafði séð

og sagt rett til, svo hvorki skakkaði dag né tíma. Endur og sinnum var

honum gefiö aö sjá nokkuð fram í ókomna tímann fyrir sjálfan sig; en

Þegar hann þóktist sjá hvað bezt, voru þó æfilok hans aldrei fullglögg

fyrir honum, heldur allajafna hulin þykkum reyk. Enda urðu það afdrif

hans, að hann kafnaði í baðstofu reyk, er hann var að smíða kirkjuna á

þíngmúla 1832.

b) Önnur gáfa er það, sem næst geingur þessari gáfu, sem nú var

minnzt, og sem mér liggur viö að kalla ofsjónir, 1 enþessaaptur á móti

ofheyrn. Hún er vafalaust sjaldgæfust allra yfirnáttúrlegra gáfna, og

af því eg hefi svo sjaldan heyrt hennar getið, læt eg mér lynda, aö setja

hér frásagnir um hana eptir handriti Dr. Hallgríms Schevíngs.

Húsfrú Guðný. þessi vitrunargáfa er mjög fáum gefin; veit eg

eingan að nafngreina, sem hafi haft hana hér á landi á næstu öld, nema

húsfrú Guðnýu, fyrri konu Árna biskups Helgasonar, sem hefir sagt mér
þrjár þesskonar vitranir.

L jþegar húsfrú Guðný var barnfóstra í Skálholti, hjá Hannesi biskupi,

bar svo við eitt kvöld, að hún gekk út í kirkjugarð í ljósaskiptunum til

gamans sér, og fer að lesa letrið á líksteini Finns biskups, sem þá var

nýkominn utanlands frá, og þókti því nýúnga-gripur. En sem hún hefir

grúft litla stund yfir steininum, heyrast henni stunur miklar, og reisir hún

sig upp, og litast um í kríngum sig. En þegar hún verður einkis vör, fer

hún aptur til iðju sinnar. Heyrir hún þá miklu þýngri stunur en áður.

Við þetta grípur hana ótti, og blóöið hleypur út í andlitið; hún flýtir sér

sem fyrst frá steininum og upp á herbergja-lopt, þar sem Hannes biskup

var að skemta fólki sínu. En þegar biskupsfrúin sér hana, segir hún,

að hún hafi oröið hrædd, og spyr, hvað til komi; en hún lætur ekkert á

því bera, og svo dettur tal þetta niöur. Henni líöa stunurnar úr minni.

En næsta sumar eptir, tekur Hannes biskup banasótt, og þegar hún heyrði

stunur hans í sóttinni, vaknar það upp fyrir henni, sem viö haföi boriö

um veturinn, og þóktist hún þá þekkja aptur þær stunur, sem hún haföi

heyrt; og til að draga enn fleiri líkur hör af, má þess og geta, aö honum

var líkkista siníðuð í stúkunni t»ar hjá, er legsteinn föður hans lá fyrir

framan.

1. Ofsjónir er
Jjó

annað í daglegu tali.



II. þegar frú Guðný var gipt, og komin að Reynivöllum í Kjós, er

hún einn dag, sem optar, í búrisínu; það var á túnaslætti. Heyrist henni

þá geingið um gaungin og guðað. Hún þykist gjörla þekkja skóhljóö og

róm mannsins ; en af því hún vissi af teingdaföður sínum inni í bænum,
og öðru fólki í svefni, vildi hún ekki yfirgefa verk sitt, fyrr en hún væri

búin
,

og hugsar að teingdafaðir sinn muni tala við gestinn. En nokkru

síðar kemur henni í hug, að verið gæti, að teingdafaðir sinn svæfi og alt

fólkið, og muni þá gestinum þykja þurleg innisetan. Hún fer því inn, að

skygnast um, hvað gestinum líði. Finnur hún þá fólk alt í svefni, en

eingan gest; hún hleypur út, og svipast þar einnig eptir honum, en sér

hvorki hest né gest, eða nein merki þess, að nokkur hafi komið. En að

kvöldi sama dags kemur bóndi úr sókninni, að heiti Kort á Möðruvöllum,

með bréf til manns hennar, og segist hafa haft mflnrin hug á, að komast

þángað um daginn, því hann hafi verið beðinn að koma bréfinu, sem hann

fékk henni, fljótt á framfæri, en hafi tafizt við Laxá í Kjós, sem var

ófær um daginn.

IH. þegar þessi sama kona nokkru síðar var enn stödd í búri sínu í

Breiðholti, segir hún upp úr þurru við stúlku, sem hjá henni var: „Mér

er bezt að fara héðan, því nú er hann prófessor Magnusen kominn." En
þegar hún kemur inn, er þar einginn prófessor Finnur Magnússon ;

eingan

komumann var heldur úti að sjá. En þegar lítil stund var liðin, kemur

þar prófessor Finnur Magnússon og Árni Geirsson Vídalín með honum.

c) þriðja vitrunargáfan er forspá, og er hún í því fólgin, að þeir,

sem sú gáfa er gefin, geta séð fiirðu lángt fram í ókomna tímann ogsagt

fyrir óorðna hluti ; heita þeir því forspáir menn. þó þessi hæfilegleiki

hafi ekki heldur, en hinir 2 nýnefndu, verið almennur, lítur eigi að síður

svo út, sem hann hafi verið miklu tíðari hér á landi aö fornu íári, en

hann er nú á dögum, þár sem bæöi Gestur Oddleifsson, Njáll, og Snorri

goöi og margir fleiri eru talclir forspáir menn, og voru þó allir uppi unclir eins.

Nú á dögum vita menn varla af nokknun forspáum manni að segja; ]>ví

alt er það annaö mál, en meðfæddur hæfilegleiki, þó menn taki enn

mark á ýmstt, er menn ætla að ráða megi af, hvernig það eða það fyrir-

tæki muni heppnast, eöa hverjtt fram vindi. þáímig hefir þaö þókt góðs-

viti, ef maður dettur
,

þégár maður fer aö heiman , en íllsviti , ef ma'ður

dettur heim í leiö, eins og oröshátturinn segir: „Fall er fararheill, frábæ,

en ekki að u Eins þykir pað fyrirboði fyrir þvi, að maður reiðist, ef niann

klæar (snuggar) nefiö; ef hann klæar augtin, veit þaö á grát: ef hljómur

er fyrir eyrum manns (klukknahljóö), boöar pað, að maötir heyri mannslát

mnan skams. En það er bæði, að það yrði oflángt, og ætti ekki heldur

við, að telja hér upp alt |>esskyns , sem tekið hefir verið mark á, bæði á

Haanni sjálium, dýrum, lopti, og ýmsum dögum ársins, sem boöi veðurlag

fyrir um leingri eðaskemmri tíma, enda verður sumt af þyf talið í náttúru-
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sögum, en flest í kreddum, og eru það fyrirboðar, en ekki forspár.

Enn þótt nú sé orðið fátt um forspáa menn, 1 er alt að einu ekki svo að

láta, að ekki séu til sögur um þá frá fyrri öldum, eptir að þeir Njáll og

Gestur liðu undir lok, þó eg telji ekki með þeim mönnum nafna minn

Krukk, sem ekki hafði heldur spásagnargáfu sína af meðfæddum hæfileg-

leika; og skal hér nú segja fáein dæmi af slíkum mönnum.

Sveinn spaki. (Eptir Safni til sögu Islands o. s. frv. I. 37. bls. og Skálholts

biskupasögum Jóns prófasts Haldórssonar.) Sveinn spaki, biskup í Skálholti 1466—
1476, var kallaður forspár og framsýnn. Sumir ætluðu, að hann kynni

hrafnamál, en aðrir, að það væri ekki hrafn, heldur einhver andi í hrafnslíki,

íllur eða góður, sem hann hefði mök við. þegar hann var kirkjuprestur í

Skálholti, mörgum árum áður en hann varð biskup, var hann sendur upp

að Torfastöðum að messa þar, og reið með honum piltur, sem Erlendur

hét, Erlendsson frá Kolbeinsstöðum í Borgarfirði. Svo bar til, þegar þeir

komu í hólana fyrir suman Hrosshaga, aö harðviðrisbyl gjörði á þá með

fjúki, og lögðust þeir þar fyrir. Pilturinn fór þá að örvænta og sagði, að

hann mundi aldrei þaðan lífs komast. Prestur sagði, að hann skyldi bera

sig karlmannlega : „því hér eptir kemur gott, og önnur verður þá okkar

æfi, þá eg er biskup í Skálholti, en i?ú eignast dóttur þorvarðs ríka á

Möðruvöllum og hústrúnnar þar." Erlendur svaraði: „það veit eg verða

má, að þér verðið biskup í Skálholti, en það má aldrei verða, að eg fái

svo ríka og velborna -stúlku, jafnfátækur sem eg er.
u „Efa þú aldrei,

u

segir prestur, „guðs gáfur, hans mildi og miskun
; því svo mun verða, sem

eg segi, og það til merkis, að ]>á þú ríður til (konu-) kaupa, mun slík

helliskúr koma, að menn munu varla þykjast munaslíka. u A móti morgni

létti upp hríðinni, og fóru þeir leiöar sinnar til Torfastaða. Svo fór alt

og framkom, að Erlendur efldist, og mannaðist, og eignaðist Guðríði, dóttur

þorvarðs, en Sveinn varð biskup. En þegar þorvarður reið til (konu-)

kaupa, kom svo mikU hvolfuskúr, meðan þeir riðu heim, að alt varð hríð-

vott, en áður var glatt sólskin, er þeir komu undir túnið. Meðan Sveinn

var prestur, skírði hann barn einu sinni, og sagði hann, að því mætti ætla

brækur, en ekki sokka; því það mundi veröa flysjúngur. Barnið vóx upp,

varð röskur maöur, og framdi tvö manndráp í tíö Stefáns biskups. Hann

sagði fyrir um vinda og veðráttu-far, um lífsstundir manna, og hvernig til

mundi gánga í Skálholti eptir sinn dag, að hinn fyrsti biskup eptir sig

mundi ekki ríkja leingi; annar þar eptir mundi hýsa vel staðinn, og mest

grjót til hans flytja; þriðji þar eptir mundi draga mestan grenivið að

staðnum og kirkjunni, „og má með réttu,
u

hafði hann sagt, ,,sá hinn fyrri

kallast grjót-biskup.
u „þar eptir með hinum íjórða mun siðaskipti koma í

land á öllu: messusaung og tíöagjörðum
,

hríngíngum og helgihöldum, og

1. Nú segja menn pó, aÖ „sig óri (eða ói) fyrir" Jjví eÖa \m, eða „sigsmjúgi" jiab e6a |>a6.
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mun það alla tíma aukast meir með þeim fimta og sjötta
; [þá vil eg heldur

vita son miim búa í Höföa hjá Skálholti, eöa væri fjósamaður í Skálholti,

en kirkjuprestur þar; 1 því Skálholt hefir aukizt og eflzt meö herradæmi,

en mun eyöast meö eymd og vesalíngsskap, enda er þá þetta land komiö

undir útlendar þjóÖir."

Oddur lögmaðr Oottskálksson og Oddur biskup Einarsson. (Sama

heimild.) þaö hefir veriö einna almennast, aÖ menn hafi á seinni tímum óraö

fyrir dauöa sínum, bæöi hvaö gamlir þeir mundu veröa, og sumir jafnvel haft

skímu af því, hvernig þeir mundu deya. Einn af þeim var Oddur lögmaöur

Gottskálksson , sem fyrstur manna sneri Nýa Testamentinu á íslenzku.

Hann sagöi fyrir dauöa sinn þrem árum eöa meir , áöur en hann dó ,
og

meö hverju móti hann mundi veröa, og er það til sanninda hér um, aö

hann baö margan á því ári aö láta heita eptir sér. Oddur reiö heiman

frá Reynistaöarklaustri um fráfæru 1556, og segir ekki af feröum hans,

fyrr en hann kom aÖ Laxá í Kjós á NorÖlíngavaði. Fylgdarmenn hans

sögöu honum, aö áin væri óreiö; en hann vildi ekki heyra það, og reiö

sjálfur á undan móti vilja þeirra. En þegar hann kom útí ána lángt

nokkuö, dýpkaöi mjög ; vildi hann þá snúa aptur til sama lands, en hestur-

inn lenti í sandkviku og lá í, en Oddur féll aptur úr söölinum og ofan í

ána, og rak fram á eyri eina. Hann var ekki leingur í ánni, en svo,

aö hann drukknaði, og voru tvær bækur þurrar í barmi hans, þegár hann

náöist.

þess er áöur getiö um Odd biskup Einarsson, aö hann hafi veriö for-

spár, og eru þessi atriöi til merkis um það. Einu sinni, þegar hann reið

heimleiöis úr visitazíuferð um Austfirði, kom hann að Skógum undir Eya-

íjöllum. þar bjuggu þá góövinir hans, þormóöur bóndi og Halla Grímsdóttir,

systir Björns málara, og veittu þau alúölega biskupi, og sveinum hans,

svo að þeir urðu lítt færir aö fylgja honum, nema Haldör Daðason, sem

síöar varö prestur í Hruna. Riðu þeir biskup tveir einir frá Skógum aö

Holti um kvöldiö. Séra Haldór sagöi frá því laungu seinna, aö þá heföi biskup

sagt sér margt fyrir, sem síðar kom fram. Eitt meö öðru var þaö, aö nú hefði

Haldór séö konuefniö sitt, það væri Haldóra, dóttir Einars á Hörgslandi,

Stefánssonar, og Kristínar, systur Höllu í Skógum. þar meö hefði biskup

bannaö sér aö sigla til bóknáms, þó hann heföi þaö í hyggju, því honum

mundi ekki lánast þaö, er hann mundi bráöum fá Hruna , því séra Gunn-

laugur Jónsson , sem þá hélt þann stað, væri skammlífur. þetta kom alt

fram, sem biskup sagöi. — Sumarið næsta eptir Skálholtsbrennu 1630 hélt

Gísli lögmaður í Bræðratúngu stórmannlega brúökaupsveizlu þeirra þorláks

biskups Skúlasonar og Kristínar dóttur sinnar. Oddur biskup var svaramaöur

1. Úr jjessum si)údómi Sveins Sj^aka frá [, munu milega sömu orbin vera teJdn inn i

Krukkssj)á Jóns lærba.
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þorláks biskups, en af því hann var bæöi orðinn heilsulasinn og ellihrumur,

vildi hann heldur sofa í tjaldi sínu, en heima í staðnum í Bræöratúngu,

því hann óttaöist glaum og háreysti í slíku fjölmehni, sem þfcr var saman

komiö. Einn morgun sem optar gekk Gísli lögmaður til tjalds biskups,

til að hressa hann, og spuröi, hvort biskup vekti. Sveinar biskups sögöu,

aö hann mundi soí'a. LögmaÖur gekk eigi aö síöur inn í tjaldiö og sá, aö

biskup svaf
;

lagöi liönd sína á kinn honum
,
og bauö honum góðan dag.

Biskup vaknaöi viö og sagöi: „Herra Gísli, nú vaktir þú mig óhentuglega,

mig var að dreyma um burtför mína; ]>vf mínir lífdagar eru bráðum á

enda ldjáðir." LögmaÖur sneri þessu í gaman og sagöi: „þið andlegu

mennirnir eruö jafnan meö ykkar guöhræöslu.u Biskup segir: „þegar eg

er sofnaöur máttu gæta aö l>ínum högum
; því ekki mun veröa lángt á

milli okkar. En l>ess biö eg, aö l>ú sért við gröpt niinri, og ausir mig

einni moldarreku. u þetta kom fram; |>ví Gísli lögmaöur kendi banasóttar

sinnar viö gröpt herra Odds, á jólum, næsta vetur eptií þetta, en dó 12.

Febr. 48 ára gamall. 1

lllugi smiÖui'. (Eptir handriti Jóbanns prófasts Briems í Hruna.) þa5 er sagt

um Illuga þenna, sem var kallaður smiöur, af l>ví bann smíöaöi alt, sem

smíöa þurfti í Skálholti á dögum Finns biskups, og þar aö auki mörgskip:

aö hann hafi sagt fyrir um l>au, hvernig þau mundu lánast. Illugi smíöaöi og

skip fyrir Magnús lögmann Olafsson á MeÖalfelli ; var það eitt hiö þægasta

skip og hægasta. þegar hann haföi lokiö við l>aö, sagði hann : „þaö veröur

mönnunum aö kenna, ef l>etta skip ferst á sjó, og þó mun það farast.
u

Einn dag átti aö fara nieð flutníng á l>ví suður í Reykjavík; en þá varö

I>ví meö eingu móti ýtt, fyrr en mannsöfnuöur var geröur aö l>ví. Gekk

þaö þá seinast svo hart fram, að varla varð stöövað. Var svo farið á staö

með farminn; en aldrei spuröist til þess skips síðan. — lllugi vildi ekki

smíða skip úr öörum við, en hann hafði sjálfur valið. Einu sinni átti hann

að smíða skip úr vönduöum viö , eikarviö. En þegar hann leit á efnið,

sagði hann: „Ekki vil eg blóöcik þessa, u og var ófáanlegur til að smíöa

úr því efni. þá var feinginn til annar smiöur, og smíðaði hann gott skip

og traust úr efninu sama; en þaö fórst í fyrsta róöri. — þegar Illugi

haföi lokiö við seinasta skipið, sem hann smíðaöi, er sagt hann hafi sagt:

„þar hefi eg smíðaö manndráps-bolla, enda er eg nú feigur.
u

d) Loksins er hin fjórða vitrunargáfa, og eru það draumarnir. Sú

gáfa er án efa flestum mönnum gefin, og því mun mega kalla hana almenna.

þó er mikill munur á því, hverja mest dreymir og minnst, því suma dreym-

ir sjaldan, en aðrir leggja varla svo aptur augun, svo að þeim hverfi

minni, aö þá dreymi ekki. En sagt er, að þeir missi draumgáfuna, sem

annaðhvort Ijúga til drauma sinna, eða segja ekki frá því, sem þá dreymir,

1. Um Odd biskup er tekiö eptir Skálholtsbiskupasugum Jóns prófasts Haldórssonar.



og aÖ fceir muni aldrei drauma, sem fyrr hreifi höfuöið, en fæturna, þegar

fceirvakna. Menn hafa á öllum öldum, frá Því fyrstgánga sögur af í ritn-

íngunni og alt til þessa dags, ætlaö, aö margt mætti marka af draumum.

En af i?ví draumar liafa l>á ekki allajafna þókt rætast, hefir fcaö komiö

upp úr kafinu, sem stendur í annari kroniku, aö „ekki sé mark aö draumum,"

og að opt sé ljótur draumur fyrir litlu
1
. En við drauma er einkum

tvennt að athuga, fyrst þaö, hvort þeir beri fyrir mann með vaxanda túngli

eöa l>verranda; |>ví þeir draumar, sem menn dreymir fyrir fyllíngu, koma

fljótt fram, en hinir er sagt, aö eigi sér alt leingri aldur. Hitt atriöiö er,

hvernig draumar eru ráðnir; og varðar það miklu; því sagt er, aö ,,svo

rætist hver draumur, sem hann er ráðinn." Eins og hað er misjafnt,

hvern mest dreymir, eins er mikill munuráþví, hverjir ráða bezt drauma;

en opt fylgist taö að, aö þeir, sem mest dreymir, og mesta trú hafa á

draumum, eru betri draumþýðendur , en hinir , scm sjaldan dreymir, og

lítinn trímaö leggja á þá; þó er auðvitað, aö meöfædd greind og reynsla

gera mikiö aö verkum í þessu, sem öðru. þáð er enn athugandi, aö ýms

nöfn eru kölluð „hörö í draumi," bæöi karla nöfn og kvenna, og „eru

þau þcim fyrir íllu," sem dreymir þá menn, hvernig svo sem þeir hafa

verið skapi farnir, meðan þeir lifðu, eða eru, ef þeir lifa.
2

Öll þau manna-

nöfn eru hörö í draumi, sem samsett eru af steinn, eöa sem eitthvaö ílt

og óþjált liggur í, t. d. Bergsteinn, Illugi, og þau, sem myndaö eru aí*

þór, og kvennanöfnin, Valgeröur, Valdís, Ragneiöur, eða Bagnhildur, sem

leidd eru af Valkyrjum eða tröllkonum, og enn niörg önnur bæði karla og

kvennaheiti. En þó er mikiö undir þvi komiö, hver viöskipti menn eiga

við þann, sem fyrir mann ber í drauminum, og hvernig honum farast orð

til þess, sem dreymir, og opt rætist, aö „mikill draumur er fyrir litlu

efni," eins og bitt, að „menn dreymir fyrir daglátum, 11 og eru þeir menn

kallaðir „berdreymir, u af því draumar þeirrá eru svo ljósir, að þeir þykja

sýna berlega, hvað í þeim liggur. Nu skal hér sýna fácin dæmi í sögum.

Mann dreymir dauöar konur. 3 Mann einn dreymdi einu sinni tvær

dauöar konur úr bygðarlagi hans, og hétu Jarðþrúður og Ragnhildur.

Honum þókti þœr bjóða sér að leggjast niður hjá þeim; en hann vildi

ekki. Eptir þetta varð maðurinn mikiö veikur, og ætla menn, aö draum-

urinn hafi veriö fyrirboöi fyrir því. En heföi hann þegiö boö þeirra,

og lagzt niöur hjá þeim
,

þykir hætt viö, að draumurinn heföi boöaö

dauða hans.

Reikníngsskapurinn fyrir Holtsós. (Eptir handriti íi-á Dr. HáHgrími

1. Sturl., G. [játt., 17. kap. 217. bls., „ekki er mark aÖ draumum,a sjá og
Jj
átt Jóns

biskups Haldórssonar, Biskupasögur II. bindi.

2. Sbr. Hálfs sögu, Fornaldar s. II, 49. bls.

3. Sbr. Atlamál bin grænlenzku 26. er.
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Schevíng.) Austur undir Eyafjöllum á bæ þeim, er Raufarfell heitir, bjó

maður aö nafni Kjartan, formaöur góður og atorkusamur. Hann dreymir

eina nótt nokkru fyrir jól, en man ei drauminn, þegar hann vaknar, nema

niðurlagiö af honum, og er tað tannig. Honum þyMr maöur koma til sín,

og segja við sig: „þú átt aö standa reikníngsskap fyrir Holtsós;" en svo

hét lendíng skamt frá bæ hans. Af þessum draum fær hann þúnglyndi,

og heldur, aö hann muni boöa það, að hann éigi aö drukkna fyrir Holtsós.

En honum fór, sem vant er, aö frekur er hver til fjörsins; og til tess aö

tálma því, aö draumurinn rætist, setur hann upp skip sitt, og segir hásetum

sínum, sem voru skipráðnir hjá lionum, að hann ætli sér ekki aö róa næst-

komandi vertíð, án tess l>ó að segja þeim, hvert tilefniö væri. Hásetunum

þókti i>aö aö sönnu undarlegt, en skipréöu sig þó hjá öörum. Nú byrjar

vertíöin; en Kjartan situr heima. Nokkru síðar gjörir stórviðri, svo skip

hans tekur upp, og brotnaöi það í spón. Kjartan, sem annars var skaöasár

maður, varð feginn tjóninu; því núhélthann draumurinn væri fram kominn.

og segir hann nú fyrst bróöur sínum, Jóni í Drángshlíð, drauminn, svo

barst hann út um sveitina. SíÖan fór Kjartan til bróður síns, og biöur

hann að lofa sér aö gjöra út skip hans til helraínga á móti honum. Bróöir

hans veitti honum fcá bæn, af því hann vissi, hver afla-og atorkumaöur

hann var; en sem þeir hafa veriö saman nokkra róðra, kemur sundurlyndi

í bræðurna; tví Kjartan var mesti ofstopamaður. Endar ósamlyndið með

því, að Kjartan geingur úr skipi frá bróður sínum, og fer enn leingra

burt frá bæ heim, er hann átti heima á, og kemur sér í skiprúm hjá

öðrum manni, sem háseti. Eitt sinn, tegar þeir eru úti á fiskidrætti,

hleypur í brim og stórsjór, svo öll skip hafa sig til lands; svo gjörir og

skip Kjartans; verða sumir fyrri, en sumir síöari en hann til lendíngar-

innar. Næsta skipi, sem á undan þeim var, reiðir vel af. En sem skip

Kjartans er komið að brimgörðunum fyrir framan lendínguna, kemur

ágreiningur milli skipverja út af t»ví, að hann og aðrir hásetarnir vilja fylgja

sama lagi; en formaðurinn, sem var gamall og ráðsettur maður, vill bíða

næsta lags. En sem þeir eru að kýfa um þetta, rýkur Kjartan upp, rífur

formanninn frá stýrinu, en sezt sjálfur við stjórn, og segir við hásetana:

„Róið t>ið nú.
u En þetta lag varð þeim of stutt, svo næsta ólag kemur

á skipið, og hvolíir því. Öllum hásetunum varð bjargað, nema Kjartani,

og fannst hann laungu seinna um sumarið rekinn fyrir Holtsós. þenna

draum sagði Einar, sem var einn af hásetunum á skipinu með Kjartani, og

sem fór í sjóinn ásamt með honum, systur sinni, frú Guðnýu, fyrri konu

Árna biskups Helgasonar í Görðum á Álptanesi, en hann sagði aptur Dr.

Schevíng.

Draumur Maddömu Mi)ller. (Eptír sama handriti.) Árið .... dreymdi

Maddömu Möller í Reykjavík, að bróðir hennar í Sjálandi í þeim
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stað, sem FriÖriksborg heitir, kemur til hennar, þegar hún var í Eeykjavfk,
r

úti á Islandi, og segir við hana: „Nú er eg dauður." Hún svarar honum:

„þú segir það ekki satt, þú lifir, eins og eg, eöa veiztu ekki af því, að

þú ert að tala við mig?" Við þetta þykir henni bróöir sinn styggjast, klípa

hana í handlegginn og segja: „Eg skal sýna þér, hvort eg er ekki dauður."

En um morguninn er blár blettur á handleggnum á henni. Hún gleymir

draumnum. En nokkru síöar kemur Siguröur landi'ógeti Björnsson Thor-

grimsen inn til hennar og segir: „Hvað kemur til þess, að handleggur-

inn á þér er blár og kraminn." þá mintist hún draumsins. þegar skip

komu frá Danmörku á næsta vori þar eptir, frétti hún viöskilnað bróður

síns, en af því hún mundi ekki nóttina, nær hana dreymdi drauminn, verður

ei með vissu sagt, hvort það hafi verið um sama bil, ogbróðir hennarand-

aöist, en þó er meiníng manna, að svo hafi verið.

Draumar Dr. Hallgríms Schevíngs. (Eptir sjálfs hans frásögn.) I. þegar

Dr. Schevíng sigldi til bóknáms við háskólann í Kaupmannahöfn, varð skip

það síöbúið, sem hann fór með af Eyafirði, og með því skipherra var bæöi

deigur og duglítill, velkti þá leingi, bæöi fyrir norðan land og sunnan það.

Loksins urðu t>eir að hleypa inn að Egerö í Noregi og liggja þar fyrir

mótvindi. Svo lögðu þeir þaðan, en uröu aö snúa aptur, og hleypa í annaö

sinn til sömu hafnar. Dr. Schevíng man nú ekki glögt, hvort heldur það

var í fyrra eða seinna sinnið, sem þeir lágu undir Egerö, að hann dreymdi

draum þann, sem þegar skal getið. Faðir hans, séra Hannes, var nokkru

áður, en Dr. Schevíng sigldi, búinn að fá Laufás í þíngeyarsýslu, en áður

hafði hann verið prestur að Helgastöðum í sömu sýslu. Eldri bróðir Dr.

Schevíngs hét Hans, og var þá dáinn fyrir nokkru, en Lárus, ýngri bróðir

hans, var hjá föður þeirra í Laufási, og þá oröinn stúdent, er Hallgrímur

sigldi Eina nótt, meöan þeir lágu í fyrnefndri höfn undir Noregi, dreymdi

Dr. Schevíng, að hann þóktist ríða brúnum hesti frá Helgastöðum
,

og

Lárus bróöir hans með honum öðrum hesti bleikum. þykir honum þeir

ætla aö ríöa yfir svo-nefnt BæarvaÖ á Reykjadalsá, rétt fyrir neöan Helga-

staði. Var tar allgott vað á ánni öndverölega á dögum séra Hannesar á

Helgastööum. En á seinni árum hans þar, hafði áin breytzt, kastaö sér

aö austurlandinu, og grafiö sig þar niöur, þó hún væri straumlítil, svo hún

var oröin á sund undir eystri bakkanum, en hann var snarbrattur og hár

moldarbakki
,
og örmjór götusneiöíngur upp iir ánni, svo hætta var aö

ríöa, ef rigníng var, eöa bleyta i götum, þar sem við því var búið, að hest-

urinn mundi renna aptur á bak ofan í hylinn. þegar t>eir bræöur komu á

vaðið, þykist Dr. Schevíng taka eptir því, aö Lárus er æöi dauöadoppulegur,

og dregst heldur aptur úr, enda er hestur hans heldur latur og seinfær.

Hallgrímur þykist þá kalla til bróður síns, og segja honum að knýa hest-

^nn betur fram. En Lárus gerir ekkert að því. Hverfur Lárus svo bróöur

l. 27
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sínum úr draumnum þar á vaöinu og bleiki klárinn með honum. En Dr.

Schevíng þykist halcla á fram, og kveinka sér ekkert viö aö ríöa á sund,

því hann var því alvanur. Síöan ríöur hann yfir ána; en þegar hann kemur

upp í sneiðínginn í eystri bakkanum, þykir honum þar vera komiö svo

stórt bjarg yfir þvera götuna, aö tvísýnt sé, aö þar sé fært yfir. Hann

þykist þá hugsa meö sér, hvorfc hann skuli heldur taka það til bragðs, að

mjaka hestinum aptur á bak hægt og hægt ofan í hylinn, því svo var gat-

an tæp, aö einginn kostur var að snúa honum við, eða hann skyldi freista

að hleypa honum á bjargiö. Og þó hann örvænti, að hesturinn kæmist yfir

það, ræöur hann ]>að }>ó af, aö hleypa klárnum á klettinn, en hugsar sér að

koma móð í hann áður, og þykist slá hann meö svipuskaptinu milli eyrnanna.

Viö það brá Brúnn, svo aö hann hefur sig upp yfir bjargið, en rasar um það

með annan framfótinn, svo Dr. Schevíng þykist steypast fram af honum, upp

fyrir bjargiö, og hrökk upp við byltuna. Um morguninn sagði hann skipherr-

anum draum sinn, og sagðist halda, að þeim mundi eitthvað hlekkjast á á

leiðinni, en komast þó af. Skipherrann sagði, að sér kæmi það ekki á óvart,

þó eitthvað yröi þeím mótdrægt í þessari ferö, ]>ví svo hefði spáð sér kona ein á

Akureyri, áður en hann i'ór af Islandi. þegar þeir lögöu í annaö sinn út frá

Egerö
,
gekk þeim ferðin enn skrykkjótt, uns þeir komu í Jótlandshaf, þar

steytti skipiö á sandrifi nærri Anholt, en þokaðist þó loksins af rifinu aptur eptir

hálfa klukkustund, fyrir lagkænsku matsveinsins. fcóktist þá Dr. Schevíng hafa

komizt upp fyrir bjargið, er skipið rann af rifinu, og hugsaði ekki meir

út í drauminn, fyrr en haustið eptir, aö hann fékk bréf að heiman, og

var honurn í því sagt lát Lárúsar bróöur síns. Áttaöi hann sig þá á því,

aö þaö hefði verið fyrir dauða Lárusar, er honum þókti hann ríða bleikum

hesti og hverfa sér sjónum.

II. Hinn drauminn dreymdi Dr. Schevíng
,

eptir að hann var orðinn

kennari viö skólann á Bessastööum. Hann var þar fyrst ókvæntur, en trú-

lofaðtir konu sinni, sem hann á enn, frú Kristínu Gísladóttur. Drauminn

dreymdi hann veturinn eptir, aö hann haíöi fastnað sér konuefni sitt, og

gjört um leið svo ráð fyrir við teingdamóður sína, að hann kæmi norður

vorið eptir að eiga dóttur hennar, og að hún færi svo suður með

þeim hjónum, og yröi hjá þeim á Bessastöðum. þenna sama vetur dreymdi

Dr. Schevíng, að honum þykir teingdamóöir sín tilvonandi koma til sín,

og hann fara aö ympra á því viö hana, hvort það standi ekki við sama,

að hún fylgi dóttur sinni suöur að Bessastöðum, og veröi þar, Honum
þykir hún þá segja nei ; hún ætli í Hafnarfjörð. 1 þetta þykir honum kynleg

ráðabreytni, og það því heldur, sem hann þóktist vita í svefninum, að hún

þekti eingan mann í Iíafnarfirði. En þegar Dr. Schevíng vaknaði, og fór

að hugsa betur út í drauminn , kom honum í hug, að teingdamóðir sín

1. Hafnarfjöröur skerst inu sunnanmegin viö Álptanes, og er ^ángaö góöur kippur

frá Bessastööum.
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mundi, ef til vill
,

eiga skamt eptir, og eiga vísa heimvon til hafnar.

Enda frétti hann lát hennar meö næsta pósti að noröan um veturinn.

Draumur Jóhanns Haldórssonar. (Eptir handriti séra Benidikts þórð-

arsonar áBrjánslæk.) Jóhann heitinn var sonur Haldórs prófasts á Melstað.

Sama sumariö sem faðir hans dó 1843 úr sótt þeirri, sem þá gekk, kom
Jóhann heitinn út híngað með skipi á ísafjörö, og fór þaðan landveg norður

að Melstað. En þegar hann kom þar, var öndin nýliðin upp af föður hans,

og veitti Jóhann honum nábjargirnar. Hann sigldi síðan aptur um sumariö,

og dvaldi þá enn í Kaupmannahöfn. En á jólaföstu sama áriö dreymdi

hann, aö harin þykist koma í kirkjugarðinn á Melstað, og þykir honum faöir

sinn koma þar á móti sér glaður í bragði, rétta að sér höndina ogsegja:

„Komdu meö mér." Draumurinn þýdcli þaö, aö Jóhann dó skömmu síðar;

hann druknaði út af Laungubrú í Kaupmannahöfn á nýársdag 1844.

Líkkisturnar í StaSarkirkjugarði. (Eptir handriti sera Benidikts þórð-

arsonar á Brjánslæk.) Áriö 1852 gekk um mörg liéruð á íslandi skæð barna-

veiki með andarteppu, og mistu margir börn sín úr henni. Skæöust var

véikin í Dölum, er á leið sumarið, og dóu þá í Kvennabrekku-sóknum

nærfelt 40 börn, á 2 eöa 3 vikum, og ámóta víðar þar um kríng. í

Breiðafjarðareyum gekk hún um sama leyti; en lítiö kom hún viö fyrir

vestan Breiðafjörð, nema í Múla- Gufudals- og Reykhóla sveitum, og þó

mest í hinni síöast-nefndu. Litlu fyrir jólin misti séra Olafur Einarsson á

Staö á Reykjanesi 6 börn sín á einni viku; en hann átti 8 börn alls.

Elztu börnin, þorlákur ogÝngveldur, lifðu, og voru þá hér um bil 13 og

14 ára. Sagt er, að prestinn hafi dreymt nokkru áður, að hann kæmi út í

kirkjugaröinn á Stað, og sæi þar líkkistur nokkrar litlar, og hafi hann

spurt ókendan mann, sem honum þókti vera þar hjá sér, hver ætti kist-

urnar. Maðurinn svaraði: ,,þú átt þær; þaö eru rúmin barnanna þinna. u

þorlák, son hans dreymdi og, að hann þóktist vera í stóru húsi og öll syst-

kin sín hjá sér. þókti honum þá maður koma að glugganum á húsinu,

sem honum stóð ótti af, og kasta steinum ínn um gluggann, og fyrir hverjum

steini yröi eitt systkina hans. þykist jþorlákur þá biðja manninn að kasta

hvorki í sig né hana Ýngveldi. þegar þau voru orðin tvö ein eptir, hætti

grjótkastinu, og maðurinn hvarf.

Draumur Einars Helgasonar u Laugabóli. 1 „þegar eg var sofnaður,

tókti mér, sem eg væri kominn í sælustað hinna útvöldu. þóktist eg sjá

þar sjálfan guö og vorn meðalgángara Jesúm Krist í ósegjanlegum ljóma,

°g óteljandi fjölda himneskra hersveita, sem stóðu í kríng um veldisstólinn,

1. Einar dreymdi draum þenna sama dag og hann dó í Juli 1854, og sagði sjálfur

^á honum, þegar hann vaknabi. Hann er aÖ vísu nokkuö berari, en vitranir jær sem
Espólíu getur um í Árbókunum (VI, 39. bls.), og j>6 ekki ósnoölíkur jieim.
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og súngu honum lof með yndislegum hætti. Eg varð nœsta frá mér num-

inn í hug, og virtist í svefninum, sem þetta væri stór hvelfíng af skæra

kristalli, og var þar alt einn Ijómi á að sjá. þegar eg hafði horft á þetta

um stund, og undrazt yfir, heyrði eg hvella rödd yfir mér svo látandi:

„Tími endurlífgunarinnar nálægist." því næst heyrði eg, að voldug skipan

út gekk frá veldisstólnum til eins eingils, að hann skyldi framkalla til lífsins

þá, sem fyrst væru dánir; eg man ekki, hvað lángt fram eptir öldunum.

Hann gerði svo, og blés í básúnu, og eg heyrði básúnuhljóminn. Lifnaði

þá allur fjöldinn, kom fram, og hver þeirra endurlifnuðu tók sál sína, og

varð að ásýnd líkur þeim, sem stóðu kríng um veldisstólinn. því næst

heyrði eg, að út gekk voldug rödd til annars eingils, að hann skyldi kalla

til lífsins þá, sem sjór og vötn höfðu að geyma. Hann gerði svo; allur

sá fjöldi kom fram og varð að ásýndum líkur þeim fyrri. þessi eingill

kallaði með hvcllri röddu: „þér sjór og vötn, látið fram þá dauðu.u þegaf

eg var að horfa á þetta undraudi, sem nú var sagt, heyrði eg, að voldug

rödd gekk enn út frá veldisstólnum til enn annars eingils, að hann skyldi

kalla til lífsins allan fjölda andvana fæddra barna, og þeirra, sem dáið

höfðu í móðurlífi, og enn ekki hlotið fullan skapnað
; „svo rúmið verði fult

og eingum verði glatað,
u sagði hann. Eg varð hryggur með sjálfum mér,

því eg þóktist vita, að dauöinn hefði enn meira vald yfir þessum flokki

;

en tveimur hinum fyrri, sem endurlífgaðir voru. þessi eingill blés í bás-

únu, og fjöldi hinna dauðu kom fram, og varð lifandi. þó þókti mér, sem

eingillinn gæti ekki vakið alla þessa til lífsins, af því hann þryti vald til

þess. Yfir því ángraðist eg, þángað til eg heyrði raust hljóma frá hasæt-

inu: „þú minn elskanlegi útvaldi son, kalla þú þessa til lífsins." þá sýnd-

ist mér herrann Jesús Kristur sjálfur standa upp frá veldisstólnum , og

kalla með hvellri raust hina dauðu; lifnuðu þeir þá undir eins og urðu

líkir hinum fyrri. í sama svip þókti mér allur þessi himneski skari falla

flatur fram fyrir hásætinu með mestu lotníng, og sýngja síðan með yndis-

legum hætti: „þér tilheyrir dýrðin og vegsemdin; þú hefir sigrað dauðans

vald.
u Síðan þókti mér hvelfíngin umbreytast, og sá, hvar sveimaði um

loptið mergð vondra anda í eldlegum myndum, og úr þeirra flokki heyrði

eg svo látandi raust: „Hvað eigum við að hafa?u þá heyrði eg svarað:

„það er stöðugt, sem eg hefi sagt frá eilífð, þið fáið ekkert.
u Eptir það

hurfu þeir. l>á sá eg, hvar stóð ógurlegur fjöldi fólks, eins og þeim væri

skipað f í þríhyrnda fylkíngu. þeir voru allir hugsandi, að sjá, og með

döpru bragöi. Eg spurði eingil einn, sem nærri mér stóð, hvaða menn

þetta væru. Hann svaraði: „það eru menn af öllum túngum, þeir sem

ekki vildu gegna guðs orða áminníngum á jörðinni, en standa nú skömminni

íklæddir, og bíöa allsherjardóms. En hvaö við þá veiður gert, er þér

ekki leyft að vita, því það er innsiglað og leyndardómur.u „Fæ eg að

koma híngað, u spurði eg. Eingillinn svaraði : „þú ert nú þegar kominn
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liíngað ; en það, sem þér hefir verið leyft aö sjá um stund, fær L>ú að kunn-

gjöra öörum fyrst. En hafiö lampann tendraöan, þið vitiö ekki nær húsbónd-

inn kemur." það voru síðustu orö eingilsins, og eg vaknaöi."

l*orra]>ræls-bylur í Odda. 1 það er upphaf sögu þessarar, að Gísli

prófastur þórarinsson bjó í Odda á Rángárvöllum um og eptir hin síöustu

aldamót. Hann var stórauöugur maöur og haföi margt hjóna og fjölda

kvikfénaðar, svo að aldrei voru þar færri en 20 kýr í fjósi. Verkstjóri

hans hét Jón Magnússon, smiður góður, en hniginn á efra aldur, er saga

þessi gjörðist. Einnaf húskörlum hans hét Benóní; hann var tveggja manna

maki aö allri karlmennsku og það þó gildir væru. Björn hét smalaraaður

prófasts, en Orækja fjósakarl. Hann var við aldur, óstyrkur í meira lagi,

illhryssíngur í skapi, og hvumleiður öllum mönnum. Djákni var þar sá,

er Jón hét, og var þorkelsson; hann náði síðan mikilli frægð fyrir sakir

náms og fróðleiks, en lifði skamma stund, og dó erlendis 1805. Katrín

hét ráöskona í Odda ; hún var nær því sextug að aldri og var hinn mesti

verkmaður, nokkuö skapþúng, en trú og dygg húsbændum sínum. Guðfinna

og Solveig hétu griðkonur tvær þar á bænum. Solveig var hæg í lund,

en tápmikil; Guðfinna var vel viti borin og svo kjarkmikil, að menn
sögöu, að hún kynni ekki að hræðast. Er það eitt til merkis um kjark

hennar, að einhverju sinni vakti hún yfir dauðum manni í úthýsi, og hafði

annan kvennmann hjá sér til skemtunar. En um miðnætti vildi svo til,

&ö líkiö fékk sinardrátt og reis upp sem lifandi maöur; stökk þá önnur

stúlkan meö óhljóðum til dyra, fór út og kom aldrei aptur. En Guðfinna

réðist á hinn dauða, og með dugnaði og aflsmunum gat hún lagt hann til

aptur, og bar síðan ofan á hann bæði borö og kistur, og vakti svo ein-

sömuí yfir líkinu alla nóttina. Gísli prófastur var kvæntur maöur, og hét

kona hans Jórunn Sigurðardóttir. þau áttu tvö börn; Siguröur hét sonur

þeirra, en Sigríður dóttir. Hún hefir sagt frá sögu þessari og var hér

um bil 11 ára, er sagan gjörðist. Svo bar til einn vetur í Odda, á þorra-

þrælinn, þegar fólk var komið á fætur, að húsfreya fékk kvennfólki sínu

ull til að vinna úr sjóvetlínga, því karlmenn áttu að fara í verið aö fárra

daga fresti. Veður var kalt og fjúkandi, snjór á jöröu og mjög dimt í

lopti og hljóö mikiö í norörinu. Karlar voru farnir út að gegna skepnum,

^n konur settust viö ullarvinnu á palli, nema Katrín; hún var aö skamta

niat frammi, en Guöfinna aö eldhúsverkum. Litlu síöar komu þær báðar

mn á baöstofupall. Settist þá hvor þeirra í sæti sitt og taka nú til vinnu.

þegar þær eru nýlega seztar niöur, varpar Guöfinna öndinni mæöilega og

ííiælti: „Nú bar það fyrir mig í nótt, sem eg hefi aldrei fyrr orðið

vör viö
,

og sem mér verður því óskiljanlegra , sem eg hugsa optar

1. Fym'sögnin var þGSSU leingri : „á Rángárvöllumj litlu Fyrir hin sícHistu aldamót."



422 ÓFRESKISGÁFUK.

um það.u Katrfn greip þá fram í og mælti: „Nú kemur þú með einhverja

vitleysuna, Guöfinna; eg vil þú talir fátt um þetta; það kom alteins að

finna mig, og aðra.
u TalaðiKatrín þessi orð með nokkrum þjóst, og þögn-

uðu allir um stund. þá mælti húsfreya: „þú segir frá því Guðfinna,

hvað fyrir þig bar.u Katrín stóð þá upp, gekk að húsmóður sinni og mælti:

,,Má eg ekki setja mig inn í norðurlopt(það var út úr hlið baðstofunnar)?
u

„Ekki veit eg það,u mælti hin; „egvilhelzt, að fólk mitt sé hjá mér með

vinnu sína.
u Sigríður litla gekk þá til móður sinnar, og beiddi hana að

láta þetta eptir Katrínu; því hún mundi eins ljúka við ætlunarverk sitt,

þó hún sæti þar inni. Og í annan stað beiddi hún móður sína að lofa

sér að sitja þar hjá henni; því bæði vildi hún vera henni til skemtunar,

og líka gjörði hún sér von um sögu hjá henni. Geingu þær svo inn í norð-

urlopt. En Katrín vildi ekki segja sögu í þetta sinn, en sat |>úng í skapi

viö verk sitt. þegar þær nú voru geingnar inn í loptið, tók Guðfinna að

segja söguna þannig: „í gærkvöldi lokaði eg bænum, eins og vant var,

bæði bæardyra-hurð, gánghurð og baöstofu-huröinni
;

eptir það fór eg að

hátta, og vissi ekki betur en allir færu aö hátta. Lftilli stundu þar á

eptir kallar Jón Magnússon fram úr rúmi sínu og spyr, hvort allir séu

þá ekki komnir í rekkjur, og svöruöu menn, aö svo væri. Voru þá slökt

Ijós og lögðust menn til svelhs. Rekkjum manna var svo háttaö, aö Katrín

svaf inn í noröurlopti og kvennmaöur hjá henni, er Gróa hét. Guöfinna

og Solveig sváfu í rúmi rétt fyrir framan loptsdyr Katrínar, Björn smali í

rúmi þar á móti, og varö ekki geingið inn í noröurloptiö, ef komiö var

upp vesturlopts-stigann, nema farið væri milli rúma Bjarnar og Guðfinnu.

þegar búið var að slökkva ljósjjð, heyröi bæði Guðfinna og aðrir, að hrikti í

gánghurðinni, og þvínæst var komið inn á baðstofugólfið, og þotið upp

vesturlopts-stigann. þá kallar Guðfinna: „Hver fer þar? u en ekki var

svaraö. Heyrir hún þá, aö þetta fer fram hjá rúmi hennar og ihn í norður-

loptið, þar sem Katrín svaf. þá rís upp Björn smali, og seilist upp undir

sperru, tekur þar ofan hníf og brýnir og segir: „þetta skal í þig." En
Guðfinna fer fram úr rúminu svo hægt, að einginn heyrir og fetar sig

þvert á pallinn fyrir dyrnar, þar sem geingiö var fram til stigans, aö eigi

yrði farið yfir um hana, eða hún yröi þess ekki vör; liggur hún þar um
hríð og lætur ekki til sín heyra. En þegar lítil stund er liðin, heyraþau,

aö þotiö er fram loptiö, ofan stigann og baöstofuhurðin hreifö á járnum,

og ruðzt út um dyr. þetta heyrði alt fólkið í rúmunum, og þókti undar-

legur viðburöur. Eptir það sofnuðu menn í bænum; en svo sagði Gróa

frá síðan, að þessa nótt heföi Katrín látiö hræðilega illa í svefni. En það

hefir einginn frétt, hvað fyrir hana bar. — En nú er aö víkja til þess,

sem fyrr var frá horfiö, aö kvennfólk sat alt viö vinnu sína inni í baðstofu,

en karlar voru úti. Veður fór versnandi, og þegar leið fram um hádegi,

gjöröi ófært veður, grenjandi norðanstorm með mjög dimmu kafaldi. Hér
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um bil einni stundu eptir hádegi heyra menn, að lokið er upp bœnum,

og kemur Benóní inn á baðstofugólfið, fcallar til þeirra, er uppi sátu og

segir: „það mun ráðlegast, að mjólka kýr nú fcegar, l>ví veðrinu slotar

heldur h'tið eitt, en seinna í dag veröur t>að eingum kvennmanni fœrt.'í

Húsfreya varð fyrir svörum og mælti: „Hvað á að segjá?" Guðfinna mælti:

„Eg fer ekki hálft fet í fjósið á þessum degi." þá ansar Solveig og kvaðst

skyldi fara. Hún og Guðfinna voru mjaltakonur. „Ekki vil eg að l>ú farir,

Solveig," segir húsfreya, „og skipa eg l>að eingum. 1
' þetta heyrir Katrín,

kallar fram úr loptinu og segir: „Ekki læt eg l>að viögángast, að kýrnar

missi máls, eg skal mjólka meö Solveigu; eg mun veraýngri en GuÖfinna u

En Katrín var t>á um sextugt, eins og fyrr segir, og eldri en Guðfinna.

,það tekur eingu tali, að bú mjólkir, Katrín,' segir húsfreya. Benóní

biður þær þá fá sér sfcrokkinn; var hann ákaflega stór, eins og nærri má
geta á jafnstóru heimili, og sagðist hann mundi bera heim mjólkina í

honuijjjgp^Órækja karlinn mjólki, „og komist fólkiö ekki heim úr fjósinu,

getur það drukkiö mjólk, og látið þar fyrirberast/ 1 en hann segist þá skuli

koma heim í strokknum fcví, sem það leyfi af mjólkinni. Katrín beytir í

þessu frá sér prjónunum og segir.
u „það skal aldrei ske,

u og með }?að

fer hún ofan, breytir þó í eingu búníngi sínum eða klæddi sig betur;

einúngis batt hún þunnum léreptsklút um höfuð sér innan undir húfuna.

þegar hún kemur móts við búrdyrnar, fleygir hún búrlyklunum frá sér

innar í gaungin með tessum orðum : „þarna eru Iyklarnir ; það er ei víst,

aö eg komi aptur. u Síöan fóru þær Solveig út með Benóní; en tegar

lokið var upp bæardyrahurðinni, var. eins og bærinn léki á hræði, og hríðina

lagði ^á inn um öll gaung. þau áttu undan bylnum ofan í fjósiö, en l>aö

var nokkuö lángt frá bænum, hér um bil hundraö faðma tólfrætt, og ofan

hlaðbrekku að fara ærið bratta. Svo var veörið mikið, að t>aö sleit konurnar

frá Benóní á leiöinni í fjósiö, og íeyktust þar einhvernveginn l>ángað sín í

hvoru lagi. þó komust þær þángaö slysalaust. Nú leið og beið, aö einginn

kemur aptur heim úr fjósinu, og þykir l>eim, er heima voru, l>aö fara að

dragast. þegar kominn er miðaptan, heyra menn, að bænum fer hrundiö

upp, og Benóní kemur inn meö strokkinn; var hann þá allur fannbarinn,

og trölli líkari en manni. Hann mælti: „Er ei alt fólkiö komið?" En þar

var einginn kominn heim aptur. Hann sagðist hafa lagt á stað úr fjósinu

fyrir hér um bil tveimur tímum, undir eins og hitt fólkið, Jón Magnússon,
r r

Orækja, Björn, Katrfn og Solveig. I þessu kemur Jón Magnússon inn í bæinn;

hann vissi ei, hvaö hann fór, fyrr en hann var kominn upp á smiöjuna,

og datt ofan af henni; þá áttaöi hann sig fyrst; en þegar hann var að

klifrast upp á smiðjuna> þá heyrði hann í bylnum skamt frá sér, að Katrín

kallar upp og segir: „Datt eg enn. u Litlu l>ar á eptir kom Björn sniali;

hann hafði rekið sig & brunnausuna, og kannaöist i>ar viö, hvar hann var

kominn. Nú vantaöi Orækju, og konurnar báöar. Fer þá Benóní út aptur
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í hríðinni, cn fleiri treystust þá eigi aö fara; geingur hann í öll húsin

og í næstu kot
,

og kemur heim aptur í vökulok jafnnær. Prófastur lét

kveykja ljós í loptsgluggum öllum og hríngja kirkjuklukkunum, en alt kom
fyrir ekki. Leiö svo nóttin, að þau komu ekki heim. Morguninn eptir

var veður miklu minna, en þó töluvert harðviðri. þá kemur maöur heim

aö Odda frá Vindási, sem er nyrzt og fjærst allra kotanna, er liggja undir

Oddastaö. Hann segir, að þar hafi fundizt 2 menn í fjósinu hjá sér, karl
t

og kona, bæði kalin; það var Solveig og Orækja. þeim hafði jafnan lent

saman í hríðinni aptur, þó veðrið sliti þau sundur. Fyrst höfðu þau komizt

að öðru koti nær Odda, sem Kurnli heitir. þar vildi Solveig láta fyrir-

berast, en Orækja vildi ekki, enda átti hann þar ekki friðland, og vildi

komast heim; en það fór svo, aö þau hröktust leingra burtu og komust

undir dag að Vindási og skriðu þar í fjósið. Var Solveig þá svo máttfarin,

að hún gat ekki á annan veg náð fjóshurðarhespunni fram af keingnum,

en leggja tennur að járninu
;
fylgdi þá hespunni skinn alt af vörum hennar,

og voru það ekki lítil örkuml. Katrín fannst ei þann dag, og ekki fyrr

en daginn þar á eptir. Hafði hún hrakizt austur á rima einn lángt frá

bænum, og var þar örend og freöin og hræðileg ásýndum. Var hún því

næst borin heim, og með því hún var svo mikil fyrirferðar, þar sem

fötin á henni stóðu sem stokkur, komst hún inn um eingardyr, nema inn

í reiðíngaskemmuna. þoröi þá einginn að þíöa þar fötin utan af henni,

nema Guðfinna ein. Hún sat þar ein yfir líkinu næstu nótt og þíddi þaö,

en vildi eingan hafa hjá sér. Er það eitt til merkis um það, hve hug-

prúð Guðfinna sú hefir veriö, að hún þorði alein aö sitja yfir hræðilegu

líki næturlángt í úthýsi, lángt frá öllum mönnum, og það líki þeirrar konu,

er litlu áður var vofeiflega farin úr heimi þessum, meö þúngu skapi; ef

ekki haturshuga, til Guöfinnu. 1

Atburður gamall. (Eptir „Tijdfordryf" Jóns GuÖmundssonar læröa). þá VÍrÖU-

legur herra Árni biskup þorláksson stýröi stólnum í Skálholti, dreymdi

eina konu á Borg í Borgarfirði, að henni þókti, sem hún geingi út undir

vegg þar heima á bænum. Og sem hún hafði staðið þar um hríð, kom
til hennar úngur maöur mikill vexti og nokkuð vasmikill, og mælti: „þú
skalt fara með mér." „Neiu segir hún. „Fyrir víst skaltu fara,

u sagði

hann, og tekur í hönd henni; en hún lætur leiðast eptir, þar til er hún

kom að hóli einum, að því er henni sýndist. Henni þykir, sem hóll sá

opnaöist fyrir þeim. þar leiðir hann hana inn. því næst komu þau inn í

eina stofu velbúna. þar var inni fjöldi manna. þar sér hún sitja mann í

1. Saga þessi er tekin eptir handriti, sem þorvarður hreppstjóri Ólafsson, á Staoarfelli,

haföi skrifaö cptir frumriti Páls sýslumanns MelsteÖs, er hann rnun hafa stýlfært eptir

tcingdamóöur sinni, frú SigríÖi Gísladóttur. Undir afskriptinni stóö: „Bjumarhöfn, 20.

dag Janúarm: 1854. P. M."
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öndvegi, meiri á vöxt en aöra, er þar voru. Og er þau komu inn, lætur

sá maður hana lausa, er hana leiddi þángaö. Hún keikist niöur viö dyrnar

og er mjög óttafeingin; hún þegir, enda mælir einginn viö hana. Sá

hinn úngi maöur, er hana hafði leitt, geingur fyrir hinn mikla mann, er í

öndvegi sat, og henni þókti, sem vera mundi yfirmaöur allra þeirra, og

mælti svo: „því eruþér, faöirminn, svohljóöir, og hafiö ekki til gamans?"

Hann svarar: „Mér er ekki um læðu þá, sem liggur við dyrnar.
u Hinn

úngi maður mælti. „Ekki mein mun yður að henni verða, faöir minn;

on allir bíöa þess, að þér hafið nokkuð til gamans." Hannkvað þá vísu þessa:

„þykt blóð, þreytast rekkar.

fcjóð mörg vos öld bjóða,

grand heitt, gumnar andast,

g atast auður, firrast snauðir

;

hætt grand hræðast dróttir

hríö mörg, vesöld kvíöa,

ángur vænt, ærnar skerur,

illur sveimur nú er í heimi."

Eptir þetta tekur hinn úngi maður í hönd henni, og leiöir hana út

aptur úr hólnum, og þángaö sem þau fundust. Varð hún ekki fleira vís;

því hún þorði einkis að spyrja. Hún vaknaöi og mundi vísuna. Kona
tessi var aö lángfeðgatali af ætt Egils Skallagrímssonar. Vísa þessi var

rituð til bróður Arna Illugasonar, sem þá var haldinn vísasti maður og

bezta skáld. Hann kvað vísuna fyrir Árna biskupi þorlákssyni, og kvaðst

kenna skáldskaparhátt Egils á vísunni. En þetta var í þann tíma,

er þeir Hrafn Oddsson og Loðinn ónáöuðu Arna biskup uni staðamál og

heilagra kirkna rétt, sem hans saga vottar.

Aimar atburðlir. (Eptir „Tijdfordryf" Jóns GuÖmundssonar læröa). Sá at-

burður varð á bæ þeim fyrir neðan heiði, er á Mosfelli heitir, þegar þar

bjó sá maður, er Gissur hét, og var Einarsson, hann átti þóru, dóttur

Gissurar jarls. fcar var prestur, er Guömundur hét. Hústrú átti hænsn.

þaö bar til einn morgun, sem prestur lá í sæng sinni ogsáí eystri dyrnar;

t>ví bærinn var tvídyraður. Hann sá, hvar hænsin voru, og er minnst

var von, fer hænan upp á þröskuldinn, og gelur á þann hátt, sem hani,

en hljóð hafði hún miklu meir, en hani. Var þetta opt, og þókti öllum

ttlót náttúru, og nokkuö svo fyrirsögn þeirra hluta, er síöan komu fram,

og óheyrilegir og óviöurkvæmlegir voru, þá er kóngsmenn nauöguðu herra

Arna biskup á þann hátt, að þeir sögöust taka skyldu frá staönum í Skál-

holti og öllum hans útbúum alla vinnumenn, utan hann sigldi til Noregs,

°g gjöröu honum slík fádæmi, sem fáheyrð eru, og trautt munu dæmi til

finnast, að með nokkrum biskupi hafi svo gjört veriö, og er ekki undarlegt

guö sýndí fáséna hluti fyrir slíkum ódæmum.
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Draumkona og draummaður. Jón Daníelsson í Vogum, seni fyrr

er getiö, var ekki síður merkilegur að því, aö hann var draummaður mikill,

og auk þess, sem hann átti bæði draummann og draumkonu, dreymdi hann

allopt merkisdrauma. Draumkona þessi réð honum í svefninum ýms heil-

ræði, hvernig hann skyldi haga því eða því, eða hverja aðferö hann skyldi

hafa við fyrirtæki sín. Hún vísaði honum og á það, sem hann glataði

eða misti á einhvern hátt , og varð honum jafnan að góðu , ef hann fór í

öllu aö ráöum draumkonunnar. það var einu sinni seinni hluta æfi Jóns,

að týnt var fyrir honum silfurskeiö. Hann lét leita hennar dyrum og

dýngjum allstaðar, sem honum gat til hugar komiö. Eina nótt þar á eptir

kom draumkonan til hans í svefni, og þykist Jón spyrja hana um skeiðina;

hún segir, að hann skuli leita í buxunum sínum. Jón lætur þegar um
morguninn leita í öllum sínum buxum og fötum; en alt kom fyrir ekki.

þegar fundum þeirra bar saman næst, segir Jón, að ekki hafi skeiöin fundizt

;

en hún segir, aö þá hafi ekki verið vel leitað, því þar sé hún niöur komin,

sem hún hafi sagt. Eptir það lætur Jón byrja nýa leit og er nú sjálfur

með í henni, og leitar í öllum buxum sínum og fötum, svo hann þykist

viss um, að skeiðin getur hvergi leynzt þar, og hættir svo leitinni, að hann

finnur ekki að heldur. þykist hann nú geinginn úr skugga um, aö draum-

konan hafi logiö að sér, en þess haföi hann aldrei fyrr var oröiö. þegar

hún kemur næst til hans, segist hann ekki finna skeiðina. Hún segir, að

hann hafi þá enn illa leitaö, því hvergi sé skeiöin annarsta&ar, en hún hafi

sagt. Jón firtist við það, og segir henni að koma aldrei fyrir sín augu

framar, fyrst hún vilji fara með þá lygi, því nú hafi hann sjálfur leitað.

Eptir það hvarf draumkonan frá honum, og kom aldrei til hans eptir það.

En veturinn eptir, er Jón fór að hugsa til róðra, lét hann taka skinnbrók

sína oían úr eldhúsi, sem þar hafði hángiö frá því vorinu áöur, og fannst

þá skeiðin í annari brókarskálminni. Um draummanninn sagði Jón það, að

sér virtist hann snoölíkastur Tærgesen kaupmanni í Reykjavík. Einu sinni,

þegar draummaöurinn kom til hans , sýndi hann honum inn í eilífðina.

Honum þókti hann sýna sér 12 menn bláklædda, er allir voru bundnir

með járnviðjum. Hann þóktist eingan þeirra þekkja, en einn þóktist hann

vita að væri Skúli Magnússon landfógeti
,

eptir því sem hann haföi heyrt

frá honum sagt. Spurði hann þá draummanninn, hversu leingi þeir menn

ættu viö þann kost að búa; en hann svaraði: „Til dómadags.u Hvað verður

um þá síðan?u segir Jón. Hann svarar: „Guðs miskunsemi er ómælanleg."

Ekki er sagt, að hann hafi sýnt Jóni fleira í það sinn. í öðru sinni var

það, er Jón var vestur á TálknafirÖi á skútu sinni, og hafði þá búið nálega

20 ár í Vogum, og verið alla þá stund mesti uppgángs- og lánsmaöur, aö

honum þókti draummaöur sinn koma til sín í svefni og segja : „þegar þú

ert búinn aö búa 20 ár í Vogum, fer auöna þín hnignandi. Flyttu þigþví

inn í Firði (HvalfjörÖ eðaBorgarfjörð), og reistu þar bú. þar muntu verða
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eins mikill uppgángsmaður næstu 20 árin, eins og þú hefir verið í Vogum."

Eptir það hvarf maðurinn. En Jón vildi ekki flytja bygð sína úr Vogum,

er hann hafði alt þángað til átt svo miklu láni að fagna. En sannast

þókti það, er draummaðurinn sagði honum, að heldur rénaði en óx auðsæld

hans, er hann var búinn aö vera full 20 ár í Vogum. 1

Opt dreymdi Jón ogauk þess, sem hann varð var við draummann

sinn eða draumkonu, og skal hér nú segja eina draumsögu, er Jón hefir

sjálfur frásagt. Einu sinni var Jón kominn í Reykjavík á teinæríng eöa

áttæríng stórum eptir mófarmi. Hafði hann lagt skipinu um kvöldið úti á

höfninni, en svaf með hásetum sínum í landi um nóttina. þá dreymdi hann,

að hann þóktist vera staddur hér í bænum, honum þókti og dóttir sín ein,

er hann hafði mist uppkomna, karlmanns ígildi til mannskapar, koma til sín

og ráða á sig. Hann þóktist taka á móti, og gekk svo leingi, að hann

þóktist þurfa alls síns við að neyta, til að verjast föllum. En loksins fer

svo, að hann komi henni undir, og vaknar við það. Einn af þeim, sem

með honum voru, var mesti ofurhugi, eins og Jón, en miklu framgjarnari.

Um morguninn var suðurferða-veður allgott, en Jón lét sér hægt og hafði

ekkert ferðasnið á sér. Skipverji Jóns, sem á var minnzt, vakti þá máls

á því við hann, hvort hann ætli ekki að leggja suðun Jón kvað nei við.

Hann segir, að það sé skömm fyrir þá, að leggja ekki suöur í þessu veöri,

og kallar það bleyðuskap Jóns, og skorar fast á hann. Jön var nokkuö

bráðlyndur, og segir, að þaö sé þá bezt að fara; en ekki komi sér á óvart,

þó þeir fái sig fullreynda. Leggja þeir svo suöur og gekk það vel alt

suður undir Brunnastaðatánga. En þegar þeir ætluðu aö leggja fyrir táng-

ann, bráð-rauk hann á móti þeim með steinóðan rétt-synníng, svo umhverfði

sjónum á augabragði. Var þá ekki um annað að gjöra, en snúa við, og

náðu þeir með illan leik inn í Hafnarfjörð um kvöldiö. Sagði Jón þaö

síðan, að þá hefði hann verið hættast kominn á sjó á æfi sinni, en því

heföi hann ekki viljað fara úr Reykjavík um morguninn, að sig heföi grunað

af draumnum, hvernig fara mundi. 2

Ekki má sköpum renna. Manni nokkrum var því spáð, að hann

ætti að verða sjódauður. Hann var formaöur og sókti fast sjóróöra. Til

að komast hjá þessu, hét hann því, aö koma aldrei á sjó framar, og enti

þaö trúlega; en eingu aö síður hafði hann þó skip sitt úti. Líða svo mörg
ár, að ekkert bar til tíöinda, og var nú bóndi gamall orðinn. Einu sinni

reru menn hans. Var veður slæmt um daginn, og feingu þeir vos mikið;

náöu þó heim til húsbónda síns um kvöldið, hraktir og alvotir. Stutt var

1. það hefir annars veriö almenn trú, aÖ eingura lánist saraa jörðin leingur, en 20

ár, til ábúÖar, auk j>ess, sera j>aÖ er tekiÖ frara um Málmey.

2. Eptir frásögn Páls gullsmiðs Einarssonar á MeÖalfelli í Kjós, en Iionum sagöi Jón

Ðaníelsson í lifanda lífi.



sjávargata aö bænum, og geingu þeir heim í öllum sjóklæðum, og loru úr

þeim inni á baðstofu-gólfi, og voru þau heingd þar upp. Bóndi var mjög

óglaður um daginn
;
gekk hann ýmist út eða inn og sinti eingu, en kvartaöi

þó um ekkert. þegar menn voru afklæddir, fóru þeir upp í baöstofuloptiö,

var bóndi þá einn eptir á gólfinu. Hann gekk þegjandi um gólf, meöan

þeir afklæddust Litlu síðar var farið meö ljós inn á gólfið; lá |>á bóndi

þar á grúfu meö andlitiö niður í polli, sem sigiö haíði saman úr sjóklæö-

unum, í laut, er var á gólfinu; og var hann örendur.

2. GREIN.

TÖFRABRÖGÐ.

Miklu fieira er fært í frásögur um galdrana sjálfa á Islandi, en um
yfirnáttúrlega hæfilegleika þess kyns, sem nefndir voru í næstu grein á

undan. Galdur heitir að fornu fari fitonsandalist ,
fitonsandi, íjölkynngi,

fordæðuskapur, forneskja, galdur, gjörníngar, kukl, kunnátta, kynngi, rýnni,

seiður, trölldómur, tröllskapur, töfrar o. fl., en nú er galdrar algeingasta

orðið, eins og galdramenn og galdrakonur eru af því samsett. En þeir

hétu svo, sem sagt var, „að vissi frá sér," eða „vissi jafnlángt nefi sínu"

og ,,kynni meira en faðir-vor ," og þar fram eptir. þessir galdramenn

hafa fundiö ýms töfrabrögð af kunnáttu sinni, og skal hér nú getið nokk-

urra þeirra.

þeir, sem vildu afla sér penínga, sem aldrei væri þrot né endir á,

feingu sér Skollabrækur, sem ogheita Finnabrækur, gjaldbuxur eöa

nábuxur (nábrók) ogPapeyarbuxur; en þær eru svo undirkomnar, sem

nú skal greina. Sá, sem vill fá sér brækur þessar, gjörir samníng við

einhvern í lifanda lífi, er hann þekkir, að hann megi nota skinniö af

honum, þegar hann sé dáinn. þegar svo er komiö, fer hinn lifandi á

náttarþeli í kirkjugarðinn, og grefur hinn dauða upp. Síöan flær hann ai*

honum skinniö alt ofan frá mitti og niður úr gegn, og lætur þaö vera

smokk, því varast skal hann, að gat komi á brókina. því næst skal hann

fara í brókina, og verður hún óöar holdgróin, uns ínanni tekst aö koma

henni af sér á annan. En áður en brækurnar verði nokkrum að notum,

verður hann að stela peníngi frá bláfátækri ekkju á einhverri hinna þriggja

stórhátíða ársins á milli pistils og guðspjalls, aðrir segja daginn eptir, að

hann hefir farið í þær, og láta hann í púng nábrókarinnar. Eptir þaö draga

brækurnar fé að sér af lifandi mönnum, svo aldrei er púngurinn tómur,

þegar eigandinn leitar í honum en varast verður þó, að taka þaðan peníng-

inn stolna. Sá er annmarki á með Finnabrækur, að sá, sem á þær, getur
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ekki úr þeim losazt, eða skilið fcær viö sig, fcegar hann vill ; en á því ríöur

611 andleg velferö hans, að hann sé búinn að því, áður en hann deyr, auk

þess , sem lík hans úir og grúir alt í lúsum, ef hann deyr í þeim. En

þess er einginn kostur, nema hann fái einhvern til, að fara í þær af sér,

og veröur það meö því einu móti, aö hann fari fyrst úr hægri skálminni,

en jafnskjótt fari hinn, er viö þeim tekur, í hana. En þegar hann er

í hana kominn, getur hann ekki aptur snúiö, þótt hann viljij því ef hann

ætlar aö færa sig úr henni aptur, er hann kominn í hina vinstri, án þess

hann viti, hvernig það hafi orðið. Má þá með eingu móti losast við þær,

nema á fyrirsagöan hátt; en náttúru sinni halda Finnabrækur mann af manni

og slitna aldrei. Nöfnin á brókum þessum eru flest auðskilin, t. d. Skolla-

brækur, af því athæfið alt viö aö útvega sér þær er svo djöfullegt; en þó

hefi eg einnig heyrt þá sögu, að brækurnar séu af Skolla sjálfum, og að

hann gefi þeim einum þær, sem hafa veðdregið sig honum lífs eða liðnir.

Finnabrækur heita þær líklega af því, að Finnar voru orðlögðustu galdra-

menn á Noröurlöndum í fornöld. Nöfnin gjaldbuxur og nábuxur eru dregin,

annaö af verknaöi brókanna, en hitt af tilbúníngi þeirra. En Papeyarbuxur

hefi eg heyrt aö þœr héti af því, að í Papey eystra hafi jafnan verið auö-

menn mestu, að sagt er, og hefir það verið ætlun manna, að ekki væri

einleikið með þann auð, og að þeir mundu hafa haft þetta bragð við auð-

Annað bragðalag er og til, til að afla sér fjár, sem aldrei þrjóti, og

fylgir því að vísu minni kynngi, en þó nokkur, en það er flæðarmúsin,

og fæst hún á þann hátt, sem nú segir: Fyrst tekur maður hár af óspjall-

aöri mey, og ríöur net úr því svo smágjört, aö músin geti ánetjazt í því.

þetta net skal þar leggja, sem maður veit af, að fé er fyrir á mararbotni,

því flæöarmúsin á eigi aö vera annarstaðar, en þar, sem silfur er eða gull.

Netið þarf ekki aö liggja nema eina nótt, ef lögnin er rétt valin, og er

þá músin komin í það að morgni. Nú tekur maður músina, og hefir heim

meö sér. Er hún þá látin Þar, sem maður ætlar að hafa hana. Segja

sumir, að hana skuli geyma í hveiti-tunnu, en aörir í stokk, og gefa henni

hveiti aö jeta; á meyarhári skal hún og liggja. En svo verður um að búa,

aö ei geti hún sloppiö; því æ vill hún aptur í sjó. því næst skal stela

peníngi, og leggja hann í hárið undir músina; dregur hún svo fé úr sjó,

og svo stóran peníng með dægri, sem sá er, er undir hana var lagöur í

1. Ein sögn er j>aÖ, aÖ Mensalder hinn auÖgi í Papey hafi haft brækur ^essar og

]jví rakaö sanian ógurlega miklu fé. En ^egar hann kom ekki brókunum af ser, varÖ

hann aö lokunum þúngsinna og sturlaÖur. Er svo mælt, einu sinni þégar veriö var aö

búa um hann, liaíi hann sagt, aö senn mundi ^etta fara af og annaÖ taka viö. Nokkrum
dögum scinna var hann í góöu veöri aÖ reika út um eyna, gjöröi pá fellibyl mikinn;

BÍÖan hefir Mensalder ekki sézt. Sbr. Árb. Esp. XI, 103. Frásögnin umFinnabrækur geingur

um alt land. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 91—92. bls.
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öndverðu; en þann peníng má aldrei taka, því þá dregur hún ekki fé

framar. þess skal sá gæta, er flæöarmús hefir, að vera búinn annaðhvort

að koma henni af sér á annan eða til sjávar, áður en hann deyr; því ef

hann gjörir það ekki, getur af því hlotizt tjón mikið. Flæðarmúsin fer þá

sjálf í sjóinn, er maöurinn deyr, og verður af því hafrót ógurlegt. Er þá

öllum þeim hætt, sem á sjó eru. þá gjörir og veöur svo ilt og mikið á

landi, aö svo er sem alt ætli um koll aö keyra. Eru því flæöarmúsaveður

talin háskalegust og mannskæðust allra veðra og heita músarbylur. Einn

músarbylur er sagt að hafi orðið, þegar Latínu-Bjarni dó, er var nafntog-

aður galdramaður. Annar músarbylur átti að hafa orðið, þegar Jón, faöir

Hnausa-Bjarna, dó ; hann bjó á Fossi í Staöarsveit, og var sagt hann ætti

flæöarmús, er hann geymdi í hveiti-stokk. En þegar hann var að bana

kominn, lét hann fleygja stokknum með öllu saman í á eina hjá bænum,

sem Litla-Fura heitir. Átti þá músin að hafa brotizt úr stokknum og

leitað til sjávar og æst hann ógurlega 1 nóttina milli hins 8. og 9.Janúarm.

1799, að stórskemdir urðu á Suður- og Vesturlandi. fcaö er mælt, að

Hnausa-Bjarni hafi sagt, þegar menn voru að tala um, hvílík ókjör hefðu

geingið á, tegar faðir hans dó, að ekki mundi minna veður verða, þegar

hann dæi. því Bjarni þóktist ekki minni kunnáttumaður, en faðir hans.

þegar Bjarni Jónsson í Höskuldsey, hafnsögumaður í Stykkishólmi, frétti

þessi ummæli nafna síns, tókhann hann einu sinni, er þeir voru á sjó saman,

setti hann útbyrðis, hélt honum þar og lét hann smásökkva dýpra og dýpra,

og sagðist skyldi drekkja honum þar, ef hann tæki ekki þessi orö sín

aptur, og sagöi að hann lygi því, að hann væri göldróttur. Hnausa-Bjarni

var tregur að taka orð sín aptur, þángað til fór að renna inn í eyrun á

honum, þá át hann alt ofan í sig um galdur sinn og gjörníngaveöur ; enda

varð ekkert sögulegt við fráfall hans. 2

Ef menn vilja verða auðugir af því, að stela mjólk eða ull frá öðrum,

hafa menn fundið hentugt ráð til þess; en það er með því aö hafa tilbera

eöa snakk. — Tilberi og snakkur 3 er alt eitt; svo er og bæði nefnt

„tilbera-smér," og „snakks-sinér." Áptur á móti er það kallaö „tilbera-

verk, u sem illa þykir stofnaö eða ankríngislega. Tilberi merkir þann, sem

ber eitthvað til manns, en snakkur þýðir upphaflega vefjarspóla. Er

fyrra heitið dregiö af verknaðinum, en hið síðara af tilbúníngnum. þ>að

segja fróöir fræðimenn, aö tilberi sé svo undirkominn, að kona stelur rif-

beini úr dauðum manni í kirkjugarði á hvítasunnumorgun, þegar grafiö

1. Eptir handriti séra Jóns NorÖmanns.

2. Sbr. Minnisverö tíðindi II, 106.— 117. bls. og Árbækur Esp. XI, 96.-97. bls.

Kaflinn um flæöarmúsina er tekin eptir sögnum sunnan og vestan á Islandi. Sbr. Dr.

Maurers Isl. Volkss. 92.-93. bls.

3. Tilberi heitir hann á NorÖurlandi, en snakkur á Vestur- og Suöurlandi, en á

Austurlandi hvorttveggja. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 93.—94. bls.
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er; vefur hún það síöan í sauðarull grárri eða bandi, 1 sem hún stelur

annarstaðar; aðrir segja, að tilberamæður reyti hý af herðakambi á ný-

niinni kind, sem ekkja á, og vefji ]>ar í rifið, svo t>etta er að öllu útliti

sem ullarvindill, og lætur það liggja um hríð á brjóstum sér. Eptir þenna

umbúnað fer hún l>risvar til altaris, og dreypir í hvert sinn víni því, er

hún bergir, aðrir segja bæði brauðinu og víninu, á tilbera-efnið, með því

að spýta t»ví út úr sér í barm sér og kjapt tilberanum , sem sumir segja,

að sé einúngis á öðruin enda tilberans, en fiestir á báðum endum. Hið

fyrsta sinn, er konan dreypir á tilberann, liggur hann grafkyr, en í annað

sinn hreifist hann, og hið þriðja sinu, er hún dreypir á hann, verðurhann

fullmagnaður
,

og svo fjörmikill. að hann ætlar að spretta fram úr barmi

hennar. Má þá konan gjalda varhuga við, að tilberinn ekki sjáist. Sú

hegníng er sagt að hafi verið lögð við , ef konur urðu uppvísar aö því að

hafa tilbera, að t>ær voru brendar með tilberanum á sér, eða t>eim var

drekt; svo þókti það athæfi ílt og óguðlegt. En ekki þóktu órækar sann-

anir fyrir því, nema tilberinn væri eltur upp undir þær, og voru pilsin

annaðhvort bundin að þeim, eða saurnuð fyrir neðan tilberann og hvort-

tveggja svo fyrirkomið á þann hátt. þegar tilberinn er orðinn fullmagnaður

á þann hátt, sem nú var sagt, þolir konan hann ekki leingur á brjósti

sér; vökvar hún sér þá blóð innan lærs, og gjörir þar sepa á, og lætur

hann sjúga sig þar fastan ; þar lifir hann og nærist á blóði konunnar ávalt,

er hann er heima, 2 og á því þekkjast tilberamæöur, að þær eru haltar,

og hafa blóðrauða vörfcu, líka spena, innanlærs; þó virðist þaö og hafa

tíðkazt, að tilberamæður hafi haft þá í tómum kerum eða tunnum í búrinu

að minnsta kosti stundum. þegar tilberamóöir á barn og mjólk er í brjóstum

hennar, ásækir hann hana sjálfa. Liggur þá líf hennar við, ef hann nær
að sjúga brjóst hennar, því hann sýgur hana til dauös.

Tilberar hafa veriö hafðir til þess, að láta þá sjúga kýr annara manna,

en sumir segja einnig ær úti um haga; koma þeir svo á málum á búr-

gluggann hjá mömmu sinni, á meðan hún skekur strokk sinn. En þær hafa

svo um búið, að strokkurinn standi, meðan hann er skekinn, rétt undir

Hrglugganum. þegar tilberinn kemur á búrgluggann, kallar hann inn og

segir: „Fullur beli, mamma,a eða: „af strokkvör, 3 mamma." Tekur þá
konan lokið af strokknum, og segir: ,,Ældu, sonur sæll,u eða: „gubbaðu í

strokkinn, stráki,
u og enn hafa aðrir svo: „Láttu lossa, sonur." Ælir

1. Jón Bjarnason í Breiöuvík í Múlasýslu kallar ullar- eöa bandvafnínginn utan um
ttiannsrifiö „snakk" og kemur þa'6 allvel lieim viö frummerkíngu i oröinu snakkur hjá

^irni Haldórssyni (Lexicon Islandico-Latino-Danicum , Havniæ 1814), sem getiÖ er hér

2. Sami rnaÖur segir, aÖ tilberamæöur hafi látiÖ j>á liggja utan um holiÖ á sér fyrir

fleÖan brjóstin, milli Jjcss j»ær sendu J>á til erinda sinna; hins sama er og getiö í sögnum

W Skaptafellssýslu.

3. „Munnagjöröinaa hafa aÖrir.
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hann þá öllu því, er hann hefir sogið, ofan í strokk mömmu sinnar, svo

nóg kemur smér í strokk hennar. Smér það, er verður af tilberaspýunnir

er kallað tilberasmér; er það útlits sem annað smér; en gjöri maður kross-

mark yfir því, eða risti á það kross, eða mynd þá, er smérhnútur heitir,
1

spríngur það alt í smámola og verður eins og draflakyrníngur , svo ekki

sést eptir af því, nema agnir einar, eða það hjaðnar niður sem froða.

þykir það því varlegra, ef manni er boðið óhrjálegt smér að borða, eða í

gjöld, að gjöra annaðhvort þetta mark á það, því tilberasmér þolir hvorki

krossmark né smjörhnút. það hefir og borið við, að tilberar hafa ekki

kunnað sér magamál, og sogið meira en þeir hafa verið fœrir um meö

heim á búrgluggann til mömmu sinnar; spúa þeir þá á miðri leið. þessa

tilbera-spýu hafa menn opt þókzt sjá í móum um heiðartíma (þ. e. grasa-

fjallstíma); er hún hvítgul á lit og þykk. þegar tilberi sýgur málnytu-

peníng , fer hann svo að því , að hann hleypur uppá bakið á honum, og

vefur sig yfir malirnar á skepnunni; verður hann þá svo lángur, að hann

nær beggja vegna til spenanna, og sýgur svo með báðum endum. En þeirr

sem segja, að tilberinn ekki hafi nema einn kjapt, segja, að hann snúi

sér við á mölunum á skepnunni, þegar hann sé búinn að þursjúga spenana

öðru megin, og taki svo til aptur hinu megin. Opt ber það við, aö mjólk-

urkýr og mjólkur-ær fá ilt í júgrið, svo að þau stokkbólgna, en skepnan

verður nytlaus eptir, og þrífst stundum ekki, svo það verður að skera hana.

þessi júgurveiki er kölluð undirflog, og hefir það verið trú manna, að slíkt

væri að kenna mjólkursugum tilbera, ef það er á kúm. 2 Til varnar við

undirflogum er það tíðkað enn sumstaðar, að krossa undir júgrið og yfir

malirnar á mjaltapeníngi, og leggja Davíössaltara yfir hrygginn. 3

Til fleira mátti bregöa tilberum, en til að sjúga málnytupeníng einúngis,

því þeir voru og hafðir til að stela ull, þó þess sé sjaldnar getið. Einu

sinni um vor var búið að þvo alla ull, sem til var á einum bæ. þurkur

var góður um daginn, og var ullin öll í stórri breiðu á túninu. Um kvöldið

leit út fyrir þerrir og gott veður, og því var ullin ekki svo mikið sem tekin

saman, því síður látin inn. Um morguninn, þegar á fætur var komiö,

sýndist eins og ullinni væri eitthvaö hróflaö til, en þegar fariö var aö gæta

aö betur, vissu menn ekki fyrri til, en þeim sýndist ullin öll þyrlast saman í

einn vindil mikinn, og því næst fer allur ullarbýngurinn á staö, eins og

hann var sig til, nema litlar dreifar, og var þaö eitt, sem bóndi náöi af

henni, því hinn mikli ullarvindill valt svo hratt áfram, aö einginn kostur

1. Smérhnútur er svo í lögun

2. Réttnefndara mun undirflog á ám en kúm, og er sú ástæÖa til ]jcss, aö sumir mem 1

luilda, aÖ þaÖ sé steindeplinum aÖ kenna, og geri hann faö til hefnda fyrir ^aö, ef eggin

hans eru ómökuÖ á vorin, aö hann fljúgi undir œrnar á Jjcirn bæ á sumrin. Önnur örsök

er sú til undirflogs á ám, aÖ J>ær leggist, j>ar sem „óhreint sé."

3. Til skamms tíma í Skaptafellssýslu liklega hinni eystri.
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var að fylgja honum, og komst brott úr sýn, og var það trú manna, að

þetta hefði verið tilberi, sem hefði vafið um sig ullinni og farið burt með

hana. 1

þegar tilberamóðir eldist og lýist, geingur tilberinn svo nærri henni,

að hún þolir ekki að láta hann sjúga sig leingur í gegnum lærspenann;

sendir hún hann þá upp á fjöll og skipar honum að tína þar saman lamba-

spörð á þremur afréttum, og spreingir hann sig á því; því hann vill alt

til vinna, að komast sem fyrst heim til mömmu sinnar, en ætlar sér ekki

af. Hafa menn talið það til sanninda um sögu þessa, að opt hafi fundizt

mannsrif við lambasparðahrúgur uppi á afréttum. Tilberar eru ákaflega

fljótir og þjóta yfir holt.og hæðir. Sýnast þeir ýmist velta eins og hnoöa

eða ullarvindill, ellegar þeir stíngast á endum. Dæmi eru sögð til þess, að

menn hafi riðið þa uppi, en þó varla, nema á afbragðs léttum hestum, sem

nú skal greina.

Einu sinni kom maður þar að, sem tilberi var að sjúga kýr í haga.

Maðurinn var ríðandi
,
og elti hann tilberann og náði honum. Tilberinn

bað sér lausnar, en maðurinn segir, að hann verði þá nokkuð til að vinna.

Tilberinn játaði því. Maðurinn segir, að hann skuli tína saman öll sauða-

spörð á Tvídægru í þrjár hrúgur, og vera búinn að því að næsta morgni.

Fer þá tilberinn að tína spörðin ; en um morguninn eptir fannst hann sprúnginn

við eina hrúguna.* — Einu sinni var bóndi fyrir austan að sækja kýr

sínar um morguntíma, er lágu úti, og var hann ríðandi. þegar hann kom
til þeirra, sér hann, að snakkur, grár að lit, lá yfir málimar á beztu kúnni

og saug beggja megin. Brá þá snakkurinn brátt við, er bóndi kom að

honum, og elti bóndi hann á hestinum. En snakkurinn smaug aðra þúfuna,

en vatt sér yfir hina, uns hann kom þángað, er hann átti heima. Fólk

var úti í túni, og skaust snakkurinn þar upp undir konu heimabóndans.

En bóndinn, sem elti, stökk af baki, gekk að konunni, og batt öll

fötin að henni fyrir neðan snakkinn, og var hún svo brend. 3 -— Séra

Vigfús Benediktsson, sem síöast var prestur á Kálfafelli í Hornafirði (1787

—

1822), og síðar verður getið, sá einu sinni á ferð sinni tilbera í kúahóp.

Hann stökk upp á malirnar á einni kúnni og varð svo lángur, að hann

náði beggja vegna til spenanna. Séra Vigfús fer þar að, og vill reka hann

ofan af kúnni, og það getur hann. En tilberinn ver sig leingi innan í

kúahópnum; loksins getur þó prestur einángrað hann frá kúnum. Tekur

tilberinn þá á rás og stingst á endum heim að bænum, þaðan sem hann

Var. Prestur fylgir honum eptir ; en þegar tilberinn kemur á hlaðið, stendur

kona úti í rauðum fötum, og hleypur hann óðar upp undir hana. Séra

Vigfús sagðist ekki hafa gjört henni annað, en gefið henni sitt undir hvort^

1. þessa sögn mhmir ínig, ab eg haíi heyrt austur á Landi.

2. Séra M. Grímsson.

8. Jón Bjarnason í BreiÖuvík.
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og sagt, að henni væri betra að vera í svörtum fötum en rauöum, og ætti

hún skiliö aÖ vera drepin fyrir athæfi sitt og djöfullegan anda, en af i>ví

hann var þar ókunnugur , vildi hann ekki kæra hana. 1 — Einu sinni sá

Bergur prófastur Guðmundsson í Bjarnanesi (1744—1789), er hann var á

ferö milli þínganess og Almannaskarös, aö tilberi var aÖ vefja sig um eina

kú í kúahóp
,

og fer aö sjúga hana. Prófastur rekur tilberann af kúnni,

og getur um síöir flæmt hann úr kúahópnum
,
og eltir hann alla leiÖ upp

aö Dal í Lóni, tví klerkur átti aökvæöa góðan hest, er Kokkur hét. þegar

þeir koma heim, stekkur tilberinn upp undir konuna, en prófastur refsar

henni. — Einu sinni lá kona á sæng einhverstaðar á Austíjöröum. Ljós-

móðir sat yfir henni, og lét sængurkonan hana gánga um alt sitt, meöan

hún lá, og einnig skamta fyrir sig, en varaði hana einúngis við, aö líta

ofan í tunnu eina, sem stæöi á huröarbaki í búrinu. En ljósmóðirin var

forvitin og leit ofan í tunnuna
,

og sér hún þar lifandi tilbera niöur í.

Stekkur hann þá upp úr tunnunni og inn í baðstoíu, og linnir ekki fyrr,

en hann læsir sig á brjóst sængurkonunni , svo fast, að hann náðist ekki

þaðan. Konan komst þó á fætur aptur, en var drepin grimmum dauödaga.
2

Steinmóöur Oddsson hét maður, sem dáinn er fyrir fáum árum; hann var
9

leingst af vistferlum í Lóni og um Alptaíjörö eystra. Hann hafói fariö víða

um land, og þar með um þrjá fjörðu á Austíjörðum, er feröamenn fara

aldrei um ;
þar hitti hann tilbera í kúahóp, nálægt prestssetri einu, og elti

hann heim þángað. Prestskonan var úti, og fór tilberinn upp undir hana.

Kallar Steinmóöur þá prest til og annaö fólk, og segir þvi frá. En prests-

konan fékk skaplegar skriptir fyrir tiltektir sínar.
:{ Nú skal geta Pess, að

tilberar sjúgi ekki síður ær en kýr. Einu sinni fór bóndi að fylgja fé sínu

sjálfar ,
vegna ]>ess að undirflog gjörðust tíð hjá honuni. Sá hann þá,

hvar tilberi kom í íjárbreiðuna
,

og lofaði haim honum aö sjúga, eins og

hann vildi, og elti hann síðan mjólkur-fullan og seinfæran heim á búr-

glugga konu nokkurrar. Konan var að strokka; en þegar tilberinn kom á

gluggann kallaði hann : „Af munnagjörðina, manna.". Ældi hann síðan stolnu

mjólkinni gegnum gluggann, ofan í strokkinn
,
steypti sér sjálfum á eptir

inn um gluggann og skauzt upp undir konuna, og tók maðurinn hann par.

Önnur saga er þetta um ullarstuld tilbera. Einu sinni kom maöur á morgni

dags aö ullarbýng, og ætlaði að breiða úr honum til þerris. En í sama

bili kom þar tilberi og þyrlaöi burt með sér öllum býngnum svo íijótt, að

bóndi gat ekki haft hendur á honum. En fjörugur og bráð-léttur eldishestur

var nærri, og reiö maðurinn houum á eptir tilberanum, sem mest mátti

hann. Sá maðurinn l>á, að hesturinn mundi sprínga, ef þessu færi leingi

1. þessa sögu vita menn til að sagt hefir ísleifur bóndi á Svínaíelli í Örœfum, gamall

maðuv og fróbur.

2. þessar 2 næstu sögur eru teknur eptir gamaJIi kpjiu í Hornafiröi.

3. Eptir frásögu Stcinmóðar sjálfs.
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fram. En þegar kom á lilaöiÖ á fjórða bæ, skauzt tilberinn úr býngnum
og upp undir konuna, er var úti stödd. Maðurinn hljóp þá að konunni

og tók hana höndum, fann tilberann inn á henni, sleit hann frá henni og

spreingdi hann. En svo hélt tilberinn sér fast, að suguvartan slitnaði með

af konunni, og dó hún af blóðrás. 1

Ef maður vill vita óorðna hluti, þarf ekki annað en útvega sér sagnar-

anda, og segir hann manni frá öllu, sem maður vill vita, og líkist í því

draummanni , nema hvað andinn segir manni alt í vöku , en draummaður-

inn í svefni. En miklu meiri kynngi þarf til þess, að útvega sér sagnar-

anda, en draummann, sem hér segir. Vilji maður fá sér sagnaranda, skal

maður fara einn frá mönnum þángað sem hann veit að einginn muni koma

;

því líf hans liggur við, ef á hann er yrt á meðan hann er að seiða til sín

sagnaranda. Hann skal leggjast í skugga (forsælu) og snúa sér mót norðri.

Hafa skal hann kapalskæni yfir vitum sér og lesa svo galdraþulu nokkra.

Skænið leggst inn í munn þess, sem seiðir, og kemur þá andinn og vill

fara ofan í manninn. Verður þá skænið fyrir honum
,
og þegar hann er

þar kominn, bítur maðurinn saman tönnunum. Verður þá andinn innan í

skæninu, og lætur maðurinn skænið með andanum innan í bauk. Ekki

mælir andinn, fyrr en maðurinn hefir dreypt á hann helguðu víni. Skal

hann svo að því fara, að hann hefir baukinn, sem andinn er í, undir klút

sínum, þegar hann fer til altaris. Spýtir hann þá víninu út úr sér í bauk-

inn. Gefa má og sagnaranda dögg þá, er fellur í maímánuði, en ekki er

það einhlítt. Sagnarandi segir þeim, er hann hefir, alt sem hann vill vita,

en helzt talar hann í þykku rosaveðri og austanátt. Sleppi sagnarandinn

úr bauknum, gjörir haim þann mann vitlausan, sem átti hann; því hann

fer ofan í hann.

Torfi nokkur á Klúkum í Eyafirði átti sagnaranda. Var sá andi loð-

Mæltur orðinn fyrir sakir elli og vanhirðíngar. Sagðist hann vera síðan úr

Sturlúngatíð og hafa geingið mann frá manni. En ekki hefi eg heyrt,

hver hann var í lifanda lífi; því sagnarandi er vofa eptir dauðan mann.

Þegar maður er feigur orðinn, fer sagnarandinn að Ijúga að manni, en fyrr

ekki. Torfi lét Sigfús nokkurn á Efstalandi í Öxnadal fá sinn sagnaranda.

þegar Sigfús var gamall prðinn, vildi hann láta Jón á Auðnum í Öxnadal

fá hann, en haun vildi ekki þiggja hann. Andi þessi var geymdnr í rauðlituðum

eikarbauk. þegar Sigfús hélt að hann ætti skamt eptir æfi sinnar, fór hann eina

nótt frani í Eingimýrarhóla, og tók Jón á Auðnum með sér. þar grófu þeir bauk-

inn í hólunum, og bjó Sigfús um hann og signdi leiði hans. Jón spurði því hann

signdi leiðið andans. Sigfús sagöi: „Eg signi hann í fjandans nafni, karl minn."

^ykjast sumir hafa séð vofu yfir leiði andans, og vita menn enn, hvar það er.

1. Tvær síoustu sögurnar eru teknar eptir liandriti sera Skúla Gíslasonar og frásögn

^ý-ls Ólat'ssonav, próvcntukavls á Bvúsasttibum i Vatnsu'al nyvbva.

28*



436 TÖFBABBÖGÖ.

jþau álög fylgja sagnaranda, að þar sem hann er grafinn, kemur hjónum

ekki vel saman, og fcykir það hafa ræzt á þessum bæ. 1

ÍFtisetur a krossgotum. 1
I fornum lögum eru þeir menn taldir

dræpir, sem fremja „spáfarar oc útisetor, at vekja traull upp oc fremja

með því heiðni" og þarf ekki leingra að leita, til að sjá, af hverjum toga

|>að athæfi er spunnið, þar sem hér er auðsjáanlega að ræða um galdur

og hegníng fyrir hann, enda standa fyrtöld orð í sambandi við „fordæðu-

skap,u sem söm hegníng lá við í lögum, og er |>ar að auki bersýnilega

hið sama, og að „leita frétta af framliðnum," sem Móiseslög banna,

eins og að fremja særíngar. 3 Af þessu athæíi eru nú að eins litíaf

leifar eptir í munnmælum, og ýmist kallað að „sitja úti á krossgötum,"

sem er nær eldra málinu, eða „liggja úti á krossgötum," sem aptur bendir

betur á atferli særíngamannsins. Á krossgötur ætla eg ekkert sé minnzt

til slíkra særínga í fornum sögum, og enn síður á „krossgaungu og að

„liggja í krossgaungum,u sem sumir kalla, í staðinn fyrir að „sitja eða

liggja á krossgötum, u sem er lángalmennast orðatiltæki um |>etta; en

hitt orðatiltækið heíir að líkindum komið upp — ef i>að er ekki helbert

rángmæli — eptir að farið var að setja útiseturnar f nánara samband við

álfatrúna en draugatrúna, sem þó hefir verið miklu upphaflegra, og pessa

athæfis neytt til tess að vekja upp drauga, ekki til að senda þá, heldur

til að leita frétta af l>eim og fyrirsagna um óorðna hluti. Eins og tví-

mæli hafa orðið á um staðinn, þar sem bæði er sagt að „liggja á kross-

götumu og „í krossgaungum," fcó hið síðara sé miklu sjaldheyrðara, eins

er ýmist sagt, að i>að skuli gjöra á nýársnott (gamlársnótt) eða á Jóns-

messunótt. Hið fyrra er almennast og skyldast bæði draugatrúnni og álfa-

trúnni. Nú er að víkja á athæfið sjálft, og taka sem gefið krossgötur og

nýársnótt, sem stað og stund. Sá, sem ætlaði sér að sitja úti til frétta,

þurfti að búa sig út á gamlárskvöld, og hafa með sér gráan kött, grátt

gæruskinn, rostúngshúð 4 eöa öldúngshúð
,r>

og öxi. c Með þetta alt skyldi

særíngamaður fara út á krossgötur, sem lægju allar, hver um sig, beina

leiö og án i>ess að slitna, til fjögra kirkna. Á gatnamótunum sjálfum skal

særíngamaður liggja, breiða vel yfir sig húöina, og bregða henni inn undir

sig á allar hliðar, svo ekkert standi út undan henni af líkamanum. Öx-

inni skal hann halda milli handa sér, einblína f eggina, og líta hvorki

til hægri né vinstri, hvaö sem fyrir hann ber, né heldur annsa einu orði,

t>ó á hann sé yrt. í þessum stellíngum skal maður liggja grafkyr til fcess

dagur ljómar morguninn eptir. þegar særíngamaður var búinn aö búa um
1. Eptír sögn norölenzkra skólapilta 1845. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 94. bls.

2. Sbr4 inngánginn fyrir upp vakní ngum og sendíngum.
3. Sjá V. Móises-bók, 18, 10. og 11.

4. Handrit sera Jóns Norðmanns telur jienna útbúníng.

5. Handrit séra Magnúsar Qrímssonar og GuÖmundar stúdents SigurÖssonar.

6. Handrit allra hinna sömu og Jóns Bjarnasonar í Breiöuvík í Múlasýslu.
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sig á þenna hátt, hóf hann upp særíngaformála og fyrirmæli þau, sem

hlýddu til að særa dauða. Eptir þaö komu til hans ættíngjar hans, ef hann

átti nokkra grafna við eina eða fleiri af hinum fjórum kirkjum, sem kross-

göturnar liggja að, og sögðu þeir honum alt, sem hann fýsti að vita, orðna

hluti og óorðna um margar aldir fram. Ef særíngamaðurinn hafði staðfestu

til að horfa í axareggina, og líta aldrei út af, og tala ekki orð frá munni, hvað

sem á gekk, mundi hann ekki einúngis alt, sem hinir framliðnu sögðu honuin,

heldur gat hann, hve nær sem hann vildi eptir það, leitaö frétta af þeim að

ósekju um alla hluti, sem hann girnti að vita, meö því að sitja úti. Frá

eingum kunna menn nú að segja, svo eg viti, sem klaklaust hafi komizt

frá því, að sitja eða liggja á krossgötum, og ekki var svo mikið um, að

hinum volduga spámanni (? !) Jóni krukk tækist það slyndrulaust. Útisetu-

sögurnar um Jón virðast lúta miklu meir að álfatrúnni en draugatrúnni,

sem hér skal sýnt, og þó lifði Jón öndverölega á 16. öld. Af því það

hefir verið allmenn trú hér á landi, aö huldufólk flytti búferlum á nýárs-

nótt, átti að velja þá nótt, til að sitja á krossgötum, einmitt til þess að

verða á vegi fyrir því. Kemur þaö þá ekki ferö sinni fram fyrir þeim,

sem á götunum situr, og býöur honum mörg kostaboð, gull og gersemar,

kjörgripi og kræsíngar alls konar. þegi maðurinn við öllu þessu, liggja

gersemarnar og kræsíngarnar eptir hjá honum, og má hann eignast þær,

ef hann feolir við til dags. Einu sinni settist maður á krossgötur á nýárs-

nótt; hann hét Jón, 1 þó sumir nafngreini hann ekki. Hann sat þar alla

nóttina fyrir álfafólki, svo einginn vissi, hvað honum leið, þángað til morg-

uninn eptir, aö hann kom heim, og sagöi frá því, sem fyrir sig hefði borið.

Undir eins og dagsett var orðið á gamlárskvöld, sagöi hann , að huldufólk

hefði farið aö tínast til sín, og bjóöa sér gull og silfur, góö klæöi og dýr-

ustu rétti; hefði hann getað staöið það alt af sér leingi vel og þagað,

hvað sem í boöi heföi veriö. Heföu svo hinir fyrstu fariö burtu, en aðrir

komiö og fariö alt á sömu leiö, og skiliö þaö eptir hjá sér allir, sem þeir

heföu haft á boðstólum viö sig. þetta haföi geingiö alla nóttina fram undir

dag. þá kom seinast til hans kona meö heitt flot í ausu, en sumir segja

ket og flot; en Jóni þókti heitt flot allra mata bezt. Sagöi hann, aö sér

hefói þá oröið það, aö líta út af og segja: „Sjaldan hefi eg flotinu neitað. u 2

Misti hann viö þaö allra gersemanna og kræsínganna, sem honum voru

áöur boönar og hjá honum lágu. Eptir þaö stóö hann upp, og rann þá
dagur. Upp frá þeim tíma varö hann ráölaus og rænulítill, en þó haföi

hann þá gáfu síöan, aö hann gat sagt fyrir óoröna hluti, meö því að hanu

lægi áður úti heilar nætur og er þess getið, aö hann hafi helzt valið til

1. Skúli prestur nefuir hauu j>essu nafui
,

eptir frásögn Gunnhildar nokkurrar Jóns -

dóttur, og eins ^au bjónin, Jón Gubinundsson og húsfrú Hólmfríöur þorvaldsdóttir í Reyk-
javík.

2. Sjá bls. 125 aó framan.
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þess jólatímann ; t. d. jólanótt
,

nýársnótt , þrettándanótt
,

og þó einstökti

sinnum miösvetrar-nótt og Jónsmessu-nótt. Jón þessi var síðan kallaöur

krukk af krossgötunum

,

1 og er hann alkunnur á íslancli me6 því

nafni og af spáfarasögmn þeim, sem af honum gánga bæöi í Krukksspá
2

og í munnmælum. Til sýnis set eg hér að endíngu fáein dæmi af spá-

dómum Jóns, sem i munnmælum gánga.

,,Mönnum veröur alt af að fara aptur meö vöxt og krapta, svo fífu

áttúngurinn verður og lokum átta manna tak."

„ísland eyöist af lángviörum og lagaleysi." :?

Vatnsdalur (á Norðurlandi) eyðist austanvert af skriðum , vestanvert

af vatnaflóöi."

„Suðurland mun sökkva, en Norðurland rísa æ hærra úr sjó.
u

fcar sem Jón talar um biskupana á íslandi, segja menn hann telji

seinast Finn nauma, Hannes hvíta og Geir góða; eptir Geir góða segir

hann aö veröi nokkrir pokabiskupar á íslandi. 4

það er enn liaft eptir Jóni, að hamarinn, sem skútir yfir bæinn Elliða í

Staðarsveit, og stórir hraunklettar hafa hrunið úr, sem liggja uinliverfis

bæinn, eigi alveg að falla yfir hann, þegar sá bóndi býr á Elliða, sem

á sjö syni, og þeir halda þar allir í einu brúðkaup sín til sjö systra.
h

Sagt er og að það standi í Krukksspá, aö dómkirkjan í Reykjavík eigi aö

sökkva, þegar þar standi 9 prestar skrýddir fyrir altarinu í einu og hinn

10. biskupinn. Ekki rættist þó spá þessi 1849, 12 dag Agustmán., þegar

Helgi biskup Guðmundsson vígði þar 7 presta, og stóöu þá alls 9 prestar

fyrir altarinu með vígshivottunum , auk biskupsins. En eptir því þóktust

menn hafa tekið, aö færra var þá af ööru fólki í kirkju, en venja er til

viö svo hátíöleg tækifæri, og ætla menn, að því hafi valdiö hjátrú þessi,

1. Svo segir Jón Espólin, ísl. Árb. III, 38. og Dr. Maurer, Isl. Volkss. 187. bls.

2. þaó' er bæði sögn og sannincli, ab Krukksspá sö til, og eru jjar á spáclómar og

s^áfarir ekki fáar
;

|>ó ætla eg , aÖ menn kunni nokkrar , seni bar stancla ekki
,

og seu

miklu seinna tilbúnar. Eg heíi séð brot úr Krukksspá, eða pó heldur slitur af henui, frá

árinu 1514 eða jafnvel 1508 til 1528 í þremur hanclritum, og er jíað nærri furða, hvab

^eim ber saman. þann tíma allan hefir Jón veriÖ í Skaptafellssýslu og legiÖ jiar úti

fyrnefndar nætur á ýmsum stöfium , t. d. hjá Kirkjubæ, Höföabrekku og víöar
,
og spáö

\id helzt, hverjír biskupar verði, og hverjar landplágur og landauönir gángi yfir Suöurland,

en þó einkum í Skaptafellssýslu og á Vestmannaeyum , bæÖi af eldgáugi og sandburöi úr

eldfjöllum, af jökullilaupum , af sjávar og vatna-ágángi og fyrir ránskap Tyrkja. En við

það huggar Jón sig þó jafnan, að „hann verði pá kominn í frið og sælu hjáMariu sinni

guðs móður."

í3. þessa málsgreiu hafa aörir eptir Njáli.

4. þessir spádómar eru teknir eptir handriti Skúla prests , sem aptur er samiö eptir

sögusögn Gunnhildarj sem fyrri er nefnd, og einna bezt heh'r sagt frá útisetum Jóns krukks.

5. Eptir handriti séra Jóns Norömanns og Dr. Maurers Isl. Volkss. 187. bls. Sami

spádómur Jóns er um fjalliö þyril á lívalfjaröarströnd, að þaö eigi að hryuja yh'r bæinn

þyriJ, þegar þar verði haldiö í einu sjö bræöra brullaup.
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og víst er um þaÖ, aÖ nokkrir fávitrir menn töldn þaÖ öfdirfsku af þeim.

sem ekki létu letjast frá kirkjuferö í ]>að sinn.
1

Sá, sem vildi gjöra fjandmönnum sínum tjón, sendi þcim bæöi send-

íngar, sem áÖur er sagt, og stefnivarga. Stefaivargur þýðir í sjálfu sér

úlf, sem stefnt er á eitthvað, en í þessari merkíngu þau dýr, sem mögnuö

eru meÖ göldrum, og siðan beint aÖ öðrum, ]>eim til tjóns og torlegðar.

Einu sinni bjó ríkismaöur í Akurcyum, allra mesti maurapúki, sem aldrei

tímdi aö víkja fátækum neinu. Galdramaöur nokkur sendi honum til hefnda

fyrir þetta músavarg svo mikinn. aö þœr eyddu öllu, sem bóndinn átti, og

hann dó seinast í mesta armóö. Eptir þetta vorn mýsnar lángan tíma á

eyunni
;

gjöröi feá eigandi þeirra boð eptir öörum galdramanni. Hann kom
og lét steikja handa sér heilt sauðarlæri. og settist niöur meö það á eynni

og ætlaði aö fara aö snæöa það. En undir eins voru mýsnar komnar hópupa

saman utan um hann, til aö fá sér bita meö honum. Galdramaðurinn stóð

þá upp aptur, tók steikar-læriö í hönd sér, gekk meÖ það heim og innan

um allan bæ og síðan út á ey aptur, þángaö til hver einasta mús, sem

til var á eynni, var komin utanum hann. þá snaraði hann lærinu í djúpa

gröf, sem hann haföi áöur látiö grafa til þess. En mýsnar stukku allar á

eptir steikinni ofan í gröfina; lét hann þá þegar byrgja grölina aptur, og

lagöi um leiö blátt bann fyrir, aö hagga við henni nokkurn tíina framar.

Eptir þaö var leingi eingin mús í Akureyum. Mörgum árum seinna lét

eigandi eyamia, sem þá var
,

leggja þar grundvöll aö nývirki nokkru, og

Þá voru ínenn svo vanhyggnir, aö opna gröfina aptur. þustu þá mýslur

upp á augabragöi, og eru síðan alt til þessa dags til kvalræðis fyrir eyar

þessar, sem annars eru svo vel úr garöi geröar. 2 — Einu sinni var íslend-

íngur nokkur til veturvistar í Finnmörk. Gömul Ivona á bænum vildi eiga

Islendínginn, en hann vildi hana ckki, og fór um voriö eptir heim til sín.

Kerlíngu líkaöi þaö stórilla, og ætlaöi aö heí'na sín. Hún tók þá tóur tvær,

aöra hvata og aöra blauöa, og las galdra yfir. Kemur hún svo tóunum á

skip, sem ætlaöi til íslands, og sagði, að tóurnar skyldu þar aukast og

margfaldast, og aldrei skyldi þeim veröa útrýmt úr landinu. þær skyldu

°S leggjast á þá dýrategund, sem þær sæu íyrst á landinu. En kerlíng

hugsaöi, aö tóurnar mundu þar fyrst sjá menn, og ætlaöi, aö þœr skyldu

eyöa þeim. En skipiö, sem tóurnar voru á, kom viö Austurland, og hlupu

tóurnar upp á nes þaö, sojji síöan heitír Melrakkanes í Alptafirði í Suöur-

múlasýslu. þar sáu þser sauöalióp, og var það hiö fyrsta dýrakyn, sem

fyrir þeim varö á landinu. Hafa |>ær síöan fjölgað mjög og dreifzt um
landiö, og ofsækja sauöféð og drepa þaö niðui% 3

1. Eptir munnmsölum í Keykjavík.

2. Tekiö eptk Dr. Maurers Isl. Volkss. 94—í)ö. bls.

'ó. Eptír aogn slsólapiita úr Múlásýslu 1845.



Hver, sem vill geta riðið lopt og lög, veröur að hafa beizli það, sem

heitir gandreiðarb eizli. fcað er svo til búið, að maður tekur upp ný-

grafinn mann, og ristir af honum hryggleingjuna. Hana hefir maður í

tauma. því næst skal flá höfuðleðrið af hinum dauða manni og hefir hana í

höfuðleður í beizlið. Málbein hins dauða manns skal í mél hafa og

mjaðmir í kjálka. Galdur þarf og að lesa hér yfir, og er þá beizlið búið.

þarf nú ekki annað, en leggja gandreiðarbeizlið við mann eða dýr, stokk

eða stein. Fer það þá í lopt með þann, sem á situr, og flýgur fljótar en

eldíng til þess staðar, er maður vill. Verður þá þytur mikill í loptinu,

og þykjast sumir hafa heyrt hann, og heyrt glamra í gandreiðarbeizlinu.
1

í heiðni var gandreið alltíð. Orðið þýðir eptir uppruna sínum úlfareiö, og

úlfum riðu tröllkonur sem segir í Eddu, bæði hinni eldri og ýngri. Síðan

hefir gandreið verið höfð ei að eins um reið á tryltum dýrum, heldur og

um sérhverja för, sem farin* er og einhver fjölkynngi viðhöfð, t. d. um
hamfarir. En hvað nú sé lagt í orðið, sýnir auk þess, sem hér hefir verið

sagt, sagan, sem nú kemur og sagan af Hildi Álfadrottníng. 2

Gandroiðin, (Eptir Jóni alþíngismanni Sigurðssyni á Gautlöndum.) Einu sinni

var prestur nokkur, vænn maður og vel megandi. Hann var nýkvæntur, er

þessi saga gjörðist, og átti hann únga og fríða konu, er honum þókti einkar

vænt um, encla var hún að öllu afbragð annara kvenna í nálægum sveitum

um þann tíma. Nokkur annmarki var þó á um ráð hennar, er presti

þókti ekki svo lítilsverður, og það var, að hún hvarf á burt hverja jólanótt,

og vissi einginn, hvað af henni varð. Spurði þó prestur hana opt og þrá-

samlega um það, en hún sagði hann það eingu varða. það eina varð þeim

að sundurþykkju. Einhverju sinni vistaðist til prests förudreingur nokkur;

hann var lítilmenni á vöxt og viðgáng; en það ætluðu menn hann mundi

vita fleira fyrir sér, en aðrir menn óbreytjir* Líður svo fram til jóla, að

ekkert ber til tíðinda. En á aðfarakvöld jóla er dreingur úti i hesthúsi

að kemba og hirða eldishesta prestsins. Hann veit ekki fyrr til, en konu

prestsins vindur þar inn, og gefur hún sig á tal við dreing um ýmsa hluti.

Og er minnst varði, bregður hún beizli undan svuntu sinni og leggur við

dreing; fylgir því svo mikið töfraafl, aö dreingur líður prestskonunni að

fara á bak sér, og hleypur hann þegar á stað, sem fugl fljúgi; fer hann

yfir fjöll og dali, kletta og klúngur, og hvað sem fyrir er; er því líkast,

sem hann vaði reyk mikinn. Loksins koma þau að húsi einn litlu. þar

fer hún af baki og bindur dreing við hæl einn, er stóð í húsveggnum.

Prestskonan geingur að dyrum hússins og klappar uppá. Kemur þar út

maður og fagnar henni ágæta vel. Leiðir hann prestskonu með sér inn í

húsið. En er þau eru horfin, leysir dreingur beizlið frá hælnum, og naer

1. TekiÓ eptir sögn úr Borgarfiröi.

2. Sjá Álfasögur. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 101.— 102. bls.
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því síöan fram af sér og stíngur því hjá sér. Síðan læðist hann upp á

húsið, og sér inn um rifu, sem á var þekjunni, hvað um er aö vera inni.

Hann sér, að þar sitja 12 konur við eitt borö, og maður sá, er út kom
hinn 13. þar þekkir hann húsmóöur sína. það sér hann, aö konurnar

bera mikla virðíngu fyrir þessum manni, og eru þær að segja honum

ýmislegt. af brögðum sínum og listum. þar á meðal segir prestskonan frá

því, er hún hefir riðið híngað lifandi manni, og þykir húsráðandanum það

mikil býsn ; því það sé hin rammasta gandreiö, að ríða lifandi manni. Segir

hann hana mundi verða afbragð annara í galdri, „því þetta vissi eg eingan

áöur kunna, nema sjálfan mig. u Hinar konurnar vaða þá allar upp til

handa og fóta og biöja hann kenna sér þessa list. Leggur hann þá bók

fram á borðið, gráa ílits og ritaða með eldi eöa eldslitum stöfum. Bar

af stöfunum glætu nokkra um húsið, og var þar ekki önnur birta. Tekur

nú húsráðandinn til að kenna konunum á bók þessa og útskýra íyrirþeim

innihald hennar, og nemur dreingur alt eptir, það sem hinn hafði fyrir.

Líður svo undir morgun, og segja konurnar, aö nú muni mál að fara. Er

þá kennslunni hætt; en konurnar taka upp hjá sér sitt glasið hver og

rétta húsráðanda. Sér dreingur, að í þeim er eitthvað rauðleitt, er húsráð-

andinn sýpur og réttir síðan konunum aptur glösin. Kveðja þær hann síðan

með mestu virtum. og fara út úr húsinu. Sér þá dreingur, að konurnar

hafa allar sitt beizlið hver og eiga sinn reiðskjótann hver. Ein hefir

hrosslegg, önnur kjálka, þriðja herðarblað og s. frv. Tekur hver sinn

reiöskjóta og ríða á burt. En frá prestskonunni er það að segja, að hún

finnur hvergi sinn reiðskjóta; æríst hún í kríng umalthúsið, og er minnst

varir, stekkur dreingur ofan af húsinu og að henni og kemur á hana

beizlinu. Sezt síöan á bak og heldur heim á leið. Hefir hann lært svo

mikið um nóttina, að hann getur stýrt prestskonu rétta leiö, og segir ekki

af ferö þeirra fyrr, en þau komu aptur í hesthúsiö sama, og þau fóru frá.

þar fer dreingur af baki og bindur prestskonuna í hesthúsinu. Geingur

síðan heim og segir tiðindia , hvar hann hafi veriö, og hvar prestskonan

sc nú niðurkomin, og með hverjum atburðum þetta hafi orðið. Verður

öllum mönnum bilt við, ekki sízt presti. Er nú prestskonan tekin og

krafin til sagna. Meðkennir hún loksins, að hún og 11 prestskonur aðrar

hafi um nokkur ár geingið á Svartaskóla
,

og fjandinn sjálfur hafi kent

þeim þar galdur, og að einúngis eitt ár hafi verið eptir af þeirra kennslu-

tíma. Segir hún, aö hann haíi áskilið tíðablóð þeirra í kennslukaupið, og

það hafi veriö þaö, sem dreingur sá rautt í glösunum. Eru síðan prests-

konunni goldin makleg málagjöld sinnar ílsku.

Mannsístra og mannsskinn. í mæli er það, aÖ galdramenn hafi

nýtt sér til þarfa á margan hátt maunsístruna og skinnið til skæða, auk

þess sem áður er talið, að það var haft í Papeyarbuxur og í gandreiðar-
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beizli, sem síðar segir. ístruha höfðu þeir þá fyrst og fremst til Íásá-

galdurs, þ. e. til þess að komast í liverja læsíngu, sem vildi, og getur

Gröndal þess yfirdómari, aö helzt hafi þjófar neytt þeirrar kunnáttu, þar

sem hann kveður:

„Fjandann báðu með fulum anda

fast í alla lása blása,

og tröllakyn að taka á mellum,

tíða fyrri grófustu þjófar*"
1

En bæöi var það, aö þessu bragðalagi var ekki einúngis beitt, til að

komast í hirzlur annara, heldur til að losa sjálfan sig úr læstum járnum,

og eins Inirfti meira til þess en bænina eina; þvi hvort heldur sem vera

skyldi, átti sá, sem Ijúka vildi upp lásum, að hafa upp í sér mannsístru,

sem hann hefói stolið úr kirkjugarði, falla svo fram fyrir læsíngunni á

hirzlu þeirri eða húsi, sem hann vildi komast í, blása í skráargatið og hafa

um leið þenna íormála:

,,Blæs eg, svo bylur í lási,

og blístra af mannsístru

;

ijandinn með fúlum anda

fast í lásinn blási;

tröll upp togi mellur,

taki á púkar allir;

fetti
2

við fótarjárni

fjandans ósjúkir púkar.

Lyptiö ttpp lásnum allir

lifandi íjandans andar. u,i

Hið annaö, sem mannsístra var hðfð til, var brýnugaldur. Ef

maöur vill, að ser bíti jafnan vel við slátt, skal taka mannsrif úr kirkju-

garði og bita af mannsístru ; svo einginn viti. ístruna á maðtir að láta

rennastindur í munni ser, og spýta á rifið, og brýna svo ljáinn; en einginn

má sjá þaö. Ekki þarf að brýna með þessti nema einu sinni á dag, og

íiugbítur þó ljárinn, hvað sem fyrir veröur. En varast skal maður að líta

í eggina, því þeim bítur alclrei, sem það gjöra.
4

Til fleira er mannsístra góð og fita af dauðum niðnnum^ en til lása-

galdurs og brýnugaldurs; l»ví hvorttveggja hefir reynzt einkar vel til Ijósa,

og sýnir það bæöi Saltvíkurt ýran og Sólheimatýran. Kona nokkur

í Saltvík í þíngeyarsýslu kvartaöi yiir [>ví, aö sig skorti ljósniat. Var

henni þá ráðlagt, að hún skyldi taka hauskúpu af manni og hafa fyrir kolu,

1. Kvœði Bcnedikts Gröndals! ViðoyaiT"kl. 1833, 144. bls.

2. íitli.

3. þessi íbrináli er tekinn eptir „t'ræðibók" noröan úr Húnavatnssýslu. Annað bragÖ

bafa menn og haffc til að komaat í læsíngar, eu það er meö lásagrasi, sern síöar verður sagt.

4.. Bpttt sögu í Borgaríirði, Alt auuaö er f»áð, að liafá manasrif fýrirljá, sbr.'Kaupa-

jnaöurinn í ÁJiasOgum.
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og láta í hana mannsístru og brennistein. Konan lét sér þetta að kenníngu

veröa, og entist svo vel ljós á þessum ljósmat, að ekki varð slökt á kolunni,

og segja sumir, að það ljós lifi enn; en svo er það dauft, að til þess er

jafnað, og kölluð „Saltvíkurtýra" það ljós, sem illa logar. — Svo bar til,

að konur tvær áttu að vaka yfir líki um nótt í Sólheimakirkju í Mýrdal.

þegar leið fram á nóttina, þraut þær ljósið. jþókti þeim það allílt og

óskemtilegt, að vaka yfir dauðum manni í myrkrinu. Tók þá önnur þeirra

Það til bragðs, að hún skar með hníf eitt rifið úr síðunni á líkinu, með

holdi og öllu, sem á því toldi; en maðurinn haföi verið ákafiega feitur.

Síðan kveykti liún á öörum enda rifsins, en festi það niður á hinum á

kórbitann. fcetta ljós entist þeim ekki aö eins alla nóttina, heldur lifði

það alt til þess, að loksins tókst aö slökkva það meö 7 bræöra blóöi. En

svo bar ljós þetta litla birtu, að til þess var jafnaö, eins og Saltvíkur-

týrunnar, og er enn nefncl Sólheima-týra þaö Ijós, sem aö eins hjarir, en

(leyr þó ekki út.

Um mannsskinn er það mælt, að það sé mesta höfuð-þíng til skæða

og slitni aldrei, ef ekki er geingiö á þeim skóm í kirkjugarð, eðastigið á

vígða mold, og er saga þessi til sannindamerkis um það, Einu sinni var

bóndi á bæ ; hann var viö margt brugðinn. ílt orð fór og af honum um
hjúahald, og toldu vinnumenn þar illa, hvort heldur hefir komið af illu

mataræði, atlæti eða eptirrekstri með vinnu. Svo fór loksins, aö eingiim

vildi fara til bónda fyrir vinnumann, og var viö ]>ví búið, að hann yrði

einn aö vinna alla karlmanna vinnu. Einu Sinni bar svo við, aö maður

nokkur, sem var á lausum kjala, en þó dugnaöannaöur
, þar í sveitinni,

kom til bónda |>essa. Bóndi tók lionuin með kostum og kynjum; bauð

honum í skemmu hjá sér og fór að tala viö hann um hitt og þetta. þar

meö bar á gónia hjá þeim hjúahald og vinnufólksekla. Loksins stakk

bóndi upp á því við hann, aö hann skyldi nú veröa vinriúmaður hjá sér

næsta ár. En maðurinn var ófús til I>ess vegna orörómsins, sem á lá.

Bóndi biður hann þá að vera hjá sér, þó eigi sé leingur, en á meöan hann

slíti einum skóm. Maðurinn hugsar með sér, að skórnir sé þó stundlegir

og einhvern tíma muni þeir slitna, og veröi það þá stund, en eingin æfi,

sem hann veröi bjá bónda; og svo fór, aö hann hét bónda þessu. Síðan

kom maðurinn á krossniessunni voriö eptir, og fékk bóndi honum nýgeröa

skó, ekki ýkja þykka, og sagöi vinnumanninum um leiö, aö þegar hann

væri búinn aö slíta bessum skóm, skyldi vistaiTáðum hans lokið hjá sér,

ef hann svo vildi; en það áskildi bóndi, aö hann feingi aöra skó í hvert

sinn, sem hann færi til kirkju', og lét vinnumaður sér það vel líka. Nú
leið og beið í lánga tíma, aö ekki sá meira á skóin vinnumannsins eptir

heilt ár, heldur en hann heföi sett þá upp í gær. VarÖ hann t>á ángur-

vær út af þessu loforöi sínu, en þókti skömm áð bregöa l>að, og gánga

burtu, en leitt þókti honum lítíö hjá bónda þessunu Svo var hanu bjá
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honum annaö árið til, og sá enn lítiö á skóm hans, og hafói hann þó

aldrei sett upp aðra í þessi tvö ár, nema þegar hann fór til kirkju.

Maðurinn furðaði sig mjög á þessu
,
og þóktist nú vita, að þetta var ekki

einleikið, en vissi Þó ekki, hverjum brögðum hami var beittur. Einn sunnu-

dag, þegar hann var farinn að byrja þriðja árið, var hann heima, og fór

ekki til kirkju; því voru honum ekki heldur feingnir neinir kirkjuskór,

sem annars var vant, þegar hann ætlaði í guðshús. þegar fólkið var alt

farið og bóndi til kirkjunnar, fer maðurinn að hugsa um ástand sitt, og

hvenær þessi ánauð sín hjá bónda muni linna. Meðan liann var að velta

þessu fyrir sér, kom til hans maður. Komumaður tekur þegar eptir því,

að vinnumaður var mjög áhyggjufullur
,

og spyr hann, hvað að honum

gángi, eða því hann hafi ekki farið til kirkju í dag, sem annað fólk.

Vinnumaður sagðist einhvern veginn ekki hafa haft sinnu á því, hann væri

aö hugsa um raunir sínar. Aðkomumaður sagði, að það væri eingin afsökun

fyrir hann að fara til kirkju, þó hann þæktist raunamæddur, því það væri

mein, sem allir hefði til brunns að bera, og ekki mundi raunir hans léttast

við það, þó hann sæti eptir af kirkjuferð, og skyldi hann nú fara þegar í

stafc til kirkjunnar, fcví ekki væri enn svo áliðið, að hann næði ekki messu,

enda væri tekið í seinna lagi til, því gratíð heföi verið fyrir messu, og

hefði það dregið tímann. Maðurinn sagðist ekki geta farið, því sig vantaði

kirkju-skóna sína. Komumaður sagði hann gæti geingið á skónum, sem

hann hefði á fótunum. ,,Nei,u segir maðurinn, „eg hefi lofað að gánga

ekki á þeim til kirkju, hversu leingi sem eg yrði í þessari góðu vist, og

hefi alt af feingið aðra skó til þess ; en í morgun vildi eg einga kirkjuskó,

af því eg ætlaði ekki aö fara.
u Komumaður spyr, hversu leingi hann heföi

Þá verið í vistinni. „Ofleingi," segir maðurinn, ,,það er nú byrjaö 3. árið,
a

og dæsti við. þykir þér ekki vistin góð?u segir komumaður. „það er

fjarri því,u segir vinnumaðurinn; „það er mitt mesta mein að haía veriö

hér svo leingi.
u „Hvaö bindur þig hér?u segir komuinaöur. „Loforö

mín, u segir vinnumaöur, og segir honum upp alla sögu. þegar komu-

maður hafði heyrt sögu hans, segir hann honum, að hann skuli nú þegar í

staö fara á skónum, sem hann sé meö, til kirkjunnar, og skuli hann gánga

aö gröfinni, sem tekin hafi veriö í dag og fara ]>ar í vígöa mold nieð skóna,

og vita, hvernig svo fari, því það sem hann hafi haft á fótunum núna á

þriðja ár, séu skæði úr hryggleingju á kerlíngu, og mundu þeir skór halda,

þó hann geingi á þeim til eilífðar, ef þaö ætti fyrir honum aö liggja að

veröa svo gamall. Vinnumaöur þakkaöi komumanni heilræðin, kvaddi hann

og hljóp á stað til kirkjunnar. þegar hann kom inn í kirkjugarðinn , tók

hann eptir því, að skórnir íiögnuöu upp að vörpum, en þegar hann sté í

moldina meö þá, dröfnuðu þeir af fótunum á honum, svo ekki var annað

eptir, en vörpin og þveingirnir. Svo gekk hann með skóvörpin yfir um

ristarnar inn í kirkju, og var prestur Þá nýkominn upp í stól. þegar úti
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var, fimmr maðurinn bónda, óg sýnir honum, hvernig komið var me& skóna,

að ekki var eptir af þeim, nema vörpin ein, og segir sig um leið úr allri

þjónustu við liann. Bónda varð ekkert að orði, nema þetta: „Til nokkurs

saztu heima af kirkju-feröinni í morgun."

Ef maður hefirþórshamar, getur maður vitað, hver stolið hefir frá

manni, ef maður hefir mist nokkuð. í hamar þenna skal hafa klukkukopar,

þrístolinn. Herða skal hamarinn í mannsblóði á Hvítasunnudag á milli

pistils og guðspjalls. Brodd skal og smíða úr sama efui og hamarinn.

þessum broddi skal pjakka í hamarskallann og segja: „Rek eg íauguVíg-

föður, rek eg í augu Valföður, rek eg í augu Ásaþórs." Fær þá þjófurinn

verk í augun; ef hann skilar ekki aptur því þjófstolna, er þessi aðferð

aptur viðhöfd, og missir þjófurinn þá annað augað; en verði að beita við

hann sömu aðferð í þriðja sinn, missir hann og hitt augað. 1 Önnur aðferð

er það, að maður stelur klukkukopar úr kirkju milli pistils og guðspjalls,

og býr sér til úr honum hamar. þegar maður vill vita, hver stolið hefir,

skal maður taka pappírsblað og draga þar upp á að minnsta kosti manns-

auga, en bezt er að draga upp alt höfuðið með báðum augum, úr blóði

sínu; en hinu megin á blaðið skal maður draga upp galdrastaf þann á

blaðið, sem þar á við. Síðan skal taka stýl úr stáli, og setja enda hans í

annað augað, en slá á hinn endann með þórshamrinum
,
og mæla um leið

fyrir munni sér: „Eg geri honum ílt í auganu (eða: set úr honum augaö),

sem stal frá mér." Missir þá þjófurinn auga sitt annaÖ, eða bæði, ef hann

gefur sig ekki fram áður. 2 — Dr. Maurer sá þórsliamar hér á landi 1858,

hjá húsfrú Björgu, ekkju Havsteins kaupmanns í Hofsós. þann hamar

hafði gömul kona í Húsavík gefið manni hennar í úngdæmi hans. þessi

gamla kona haföi verið mjög grunuð um galdur, eins og forfeður hennar,

hvor fram af öðrum í gegnuin marga ættliði. Hamarinn var úr kopar og

ekki vel gerður, en æði gamall að sjá, hér um bil þriggja þumlúnga á

leingd, með lausu skapti, er stínga mátti|í hamarsaugaö. 3

I ....
l:

Galdrastafir.

Nro. 1.

D

Freyr. Fjölnir. Feingr,

05 C)

þundr þeckr. þrumr.

1. Eptir vanalegri sögn í BorgaríirÖi, sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 100.—101. bls.

2. Eptir norolenzkri sögn. Auk þórshamars er til önnur aðferð aÖ sýna ]jjófinn ; og

VerÖur hennar síöar getiÖ í særíngum,

3. Eptir Dr. Maurers Isl. Volkss, 101. bls.
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Nro. 2. Nro. 3.

a.

1

—

—

1

1

—

I
—

1

Staíir til að sjá j»jóf.

Nro. 4.

Staíir móti illum sendíngum.

o o

Ægishjálmur. Róbukross. Kaupaloki.

Npo. g.

Ginnir.

Nro. 7.

þórshamar.

Ginfaxi. Angurgapi.

Nro. 8.

Hjálparhríngar Karlamagnúsar.

Fyrsta kerfi AnnaÖ koríi

þriöja kerfi.

Allopt liafa galdramenn við haft bæöi töframyndir, sem kallaðar eru

galdrastafir, og formála ýmsa, sem ýmist fylgdu stöfunum, eöa voru

þuldir frálausir frá þeim. Sumra þessara stafa og formála er getið hév

og hvar í skrifuðum skræðuni , sem nefndar eru galdrabœkur. En

slíkar bækur eru nú ekki orönar nema lítill svipur bjá sjón, hjá því sem

voru þær RauÖskinna Gottskálks Hólabiskups hins grimma, og Gráskinn-
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urnar, sem sagt er aÖ hafi leingi veriö til fram eptir öldum viö skólana á

Hólum og í Skálholti. Enda loddi l>að álit leingi við skólapilta, og þá

sem útskrifuðust úr skólunum, að Þeir væru fjölkunnugir. 1 En þessar

bækur eru nú fyrir laungu týndar og tröllum gefnar, og alt eins hinar,

sem getið verður í galdramanna-sögunum á eptir; en alt um það skal eg

geta hér fáeinna galdrastafa og formála, sem enn hrekjast manna á milli

bæði í slitrunum af hinum svo nefndu galdrabókum og í munnmælum.

það er líklegt, eptir því sem almenníngur hefir gjört sér í hugarlund

um galdur, að rúnirnar séu undirrótin til hans, og styðja t>á ímyndun

ágætlega ýmsar kviðurnar í Sæmundar-eddu , en einkanlega Brynhildar-

kviða I. Og aö vísu er bágt að neita því, að rúnir hafi verið haföar til

hégilju þeirrar, sem nefnd hefir verið galdur, stundum í sameiníngu með

almennum latínustöfum, stundum einar sér í heilum fylkíngum, eða heil orö

rituð í rúnum, stundum eru margir rúnastafir samandregnir í eina mynd,

og heitir l?að bandrúnir. En úr bandrúnum held eg hafi myndazt aptur

skrýpi pau, sem enn eru kölluð eiginlegu nafni galdrastafir
,
og sem sinn

hefir myndað með hverju móti, ef til vill, en pó verið nefndir sama nafni.

1. Af hinum niörgu galdrasögum, sem geingiö hafa á fyrri öldum um skólasveina og

presta hér á landi, bæÖi jpá úr Hólaskóla* og úr Skálholtsskóla, b
hefir án efa sú trú

komiÖ upp, aÖ skólapiltar liaíi nuiniö galdur í skólunum, og hafa £au dæmi veriÖ dregin

til j>ess , sem síÖar verÖur ávikiÖ um sera þorkel , aö hann hafi samiö galdrahóldna

Gráskinnu, sem var í Hólaskóla, og piltar þar hafi lært á, hver sem j>á hefir samiÖ hina

Gráskinnuna, sem fylgdi Skálholtsskóla. pessi trú um galdranám í skólunum hefir haldizt

leingi fram eptir öldum, sem sjá má af j>ví, aÖ svo inargir klerkar voru bornir galdri,

eptir árbókum landsins
,
og eins af því , aö paÖ var ekki sjaldgæft , aó skólapiltar væru

aö fást viö kukl, stafi og særíngaformála, eins og til dæmis peir Einar GuÖmundsson
og Bjarni Bjarnason, sem liröu ^ess vegna aö yfirgeía SkálJioltsskóla lGGá. Sama trúiu

hefir haldizt viÖ skólann á Hólum, aÖ minnsta kosti fram á 18. öld, sem bæöi má sjá

af sögunni um Graldra-Lopt og af öÖru atviki til á dögum Steins biskups á Hólum.

Skólapiltar höfÖu J>á enn geingiö í leynilegt galdrafélag
,

og heldu samkomur sínai' í

rökkrinu. ]>eir af piltum , sem í felag pctta geingu, áttu allir aö raka skegg sitt. Einu

sinni, jiegar peir voru á galdra-stefnu , kom Steinn bislcup í lierbergiÖ sama, j>ví hann

haföi komizt aö pessum samtökum pilta, og l»ví meö, aÖ peir höföu gjðrt ]>aÖ aö lögum,

aö raka sig. Kvaö biskup pá vísu j>essa:

„Her kemur maöui' og heitir Steinn,

hefir skegg á grönum;

liann mun verÖa eptir einu,

ekki' er rakaö af honum."

Viö i>etta uröu skólapiltar bæöi sneyptir og skelkaöir, er biskup kom svona óvörum
inn á jjá; slitu þeir ^egar samkomunni, og liættu galdranámi.

a. t. d. Hálfdáu prest á Felli, Árna prest Jónsson á Hofi á Skagaströnd, sem fiýöi

laud fyrir ijöllcynngisorö, Árb. Esp. VII. 95. bls.

b. t. d. Lopt Jósepsson, kirJcjuprest í Skálholti fyrir 1G70, Arna prest Loptsson í

^eröi um 1G79, Jón prest Daöason í Arnarbæli og Vogsósa-Eirík. Sbr. Árb. Esp. VII,

W,—4., 90. og IX. 32. bls.
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a) Af fcví eg hefi séÖ, að óbreyttir latínnstafir hafa ýmist verifc hafðir

eingaungu, ýmist í sameiníngu með rúnastöfum í nokkrum formálum, en

þó líklega helzt í varnargaldri, vil eg færa hér fyrst til þess fáein dæmi,

áður en minnzt er á aðra stafi, sem til galdurs hafa verið haföir. Hér

skal fyrst telja stafina við gulu; það eru stafirnir í hinu merkilega og

fjölhæfa galdraversi, sem lesa má á fjóra vegu, og fá þó ávalt fyrst út

sömu línu, sem formálinn er viðkendur, og kallað er satorarepo. Úr

versi þessu er gjörður talbyrðíngur þannig:

s a t r

a r e P

t e n e t

P e r a

r t a s

Alla stafi í fcessu versi skyldi rista á neglur hins sjúka, svo að honum

batnaði gulan
,

og til margra hluta annara var t>að haft. 1 — Annað er

formálinn til að fá bæn sína uppfylta. Hann er í því fólginn, að

maður skrifar með hundsblóði á úngllið sér þessi orð með latínuletri:

„Max, píax, ríax, u og kemst þá sá ekki undan, að veita ásjá, sem

beðinn er.
2 Hið þriöja er t>að, i>egar blandað er saman latínuletri og rúna-

letri , eins og sjá má næst á eptir Syrpuversi , fremst í niðurlagi Buslu-

bænar; þar standa fyrst þessir stafir með latínuletri : R. A. I*. og síðan

rúnastafirnir ]f ^ f|.,
3 enda er ]?að ekki varnargaldur , heldur mein-

gjörníngar.

b) Nú er að minnast á rúnirnar, og greina fáein dæmi til, i>ar sem

þær hafa verið hafðar í galdri, bæði sami stafur margtekinn í heilum

fylkíngum, eða heil orð og formálar ritaðir rúnastöfum. En sjaldgæft ætla

eg, að einn einstakur rúnastafur hafi verið hafður til galdra, nema hafi

l>að verið þessi: Hefir hann stundum verið markaður á hestlendum,

annaðhvort með tjöru , eða kliptur á lendina
,

og átti að varna því , að

hestinum hlektist nokkuð á, og átti við helti og meiðslum og hrossasótt,

1. þessi mynd er hér tekin eptir RúnafræÖi Grunnavíkur-Jóns , libr. II, Cap. V->

eins og margt flcira í })Cssu atriði ; hún er og talin liin 20. af ^eim 80 galdramyndum og

greinum , sem j>eim Einari Guðmundssyni og Bjarna Bjarnasyni yar vikiÖ fyrir úr Skálholts-

skóla 1664 af Brynjólfi biskupi, og fer um hana J^essum orðum í 6. bincli af ættartölum

Steingríms biskups, 2671. bls. : „26, músastefna með mannsrifjum, særbur djöfull í fullu

trausti Jjórs og Oðins með versi: Sator arepo."

2. Eptir handriti sora Jóns Norðmanns.

8. Fas. I, 206. bls.
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stroki og stuldi af öðrum. 1 En hvort þetta er heldur svona illa geröur

rúnastafurinn hagall, eða galdrastafur, skal eg láta ósagt. þá get eg

þessu næst kvennagaldurs. 2 það ræöur aö líkindum, aö hans hafi

menn neytt, er jseir vildu laöa konu til ásta viö sig. Fyrir honum var

tessi formáli haföur:

„Risti eg þér

^
:r

^v'^' ,r Asa átta,
*

Nauöir níu, o. s. frv.
u

Annað og l>riðja vísuorö bendir til þess, að þar hafi að eins staðið í

rúnum \ tekið átta sinnum, og í 3. vísu orði tekið níu sinnum. þá
er svefnþorn, það er svo gamall galdur, að Sæmundar-edda segir, að

Oðinn hafi stúngið Sigurdrífu valkyrju þessum þorni, þegar hún hafði felt

Hjálmgunnar konúng, svo að hún gat ekki vaknað. 3 Svo lítur út, sem

rúnir hafi verið ristar á kvist eða blað, og því stúngiö síöan annaöhvort í

höfuðhár, eða inn á brjóst þess, sem svaf, og gat sá með eingu móti

brugðiö blundi, fyrr en svefnþorninn var burt tekinn, eöa hann féll úr höföi

hans eöa fötum. 4 Stafur sá, sem hafður var til þessa galdurs, var ^
(sól), og skyldi hann margtakast, en ekki veit eg hvað opt. Næst koma
draumstafir; Griumavíkur-Jón getur hvorki þess, hvaö marga eða hverja

stafi skuli til þess hafa. þessa stafi átti að rita á blað, og leggja þá

undir koddann sinn, áður en maður færi að sofa, til þess að mann dreymdi,

það sem maður vildi vita. Svo segja þeir, sem séð hafa stafi þessa á

galdrakverum , að þeir séu 17 eða ]8 að tölu, og séu það ekki galdra-

stafir, „en dæmislíkastir einhvers konar villuletri, Peraletri eða Adamsletri."5

Enn má sjá dæmi til rúnafylkínga fyrir aptan Buslubæn hina prentuöu, 6

aptast í niöurlagi hennar; þar koma fram 5 fylkíngar rúnastafa, auk þess

sem sum handrit af Buslubæn hafa bandrunir aö niöurlagi, sem þegar skal

getiö. Til dæmis um það, að heil orð og formálar hafi verið ritaðir með

rúnastöfum, færir Grunnavíkur-Jón formálann á móti vallgángi, og

er hann þannig: „Jesus Christus sat. ser. mundum liberavit,"

og formálann til að vinna í kotru; hann er þannig: „Olafr, Olafr,

Haraldr, Haraldr, Eirekr, Eirekr." þenna formála átti sá, sem vinna vildi,

að skrifa á blað, og annaðhvort hafa á sér blaöiö, eða láta það undir kotru-

borðið ofan á lærinu á sér, meðan hann tettdi, og lesa þar að aukipater-

noster til heiðurs Olafi konúngi.

1. Eptir sögusögn Dr. Hallgríms Sclicvíngs.

2. Grunnavíkur-Jón á fyrgreindum staö.

3. Fafnismál, 43. v. og Siguidrífumál , 2. v. og sögumáliö á eptir 4. vísu í sömu
kviöu, og Fas. I, 16G. bls.

4. Sigurdrífumál, 2. v. og Fas. I, 18. og 19. bls., og III, 303, og 306. bls.

5. Eptir handriti sóra Jóns Norömanns.

6. Fas. III. 206. bls,

I. 29
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c) þá er næst aö minnast bandrúnanna, sem voru svo fjölbrotnar, að

heilu oröi, eöa jafnvel heilum formála var komiö fyrir í eina stafsmynd.

í þessu atriöi tel eg fyrstar bandrúnir þær, sem eru aptan viö sum handrit

af Buslubæn. Grunnavíkur-Jón segist hafa seð þrjár á einu galdrakveri,

og aö eitt þessaia nafna felist í hverri: Fjölnir, Flugur, ijundur, og þó

enn fleiri nöfn Oöins; þetta er víst rétt hermt, því eg heíí og séö á öðrum

galdrablööum 1 á eptir Syrpuversi sex bandrúnir, sem hver um sig átti

aö tákna eitt af þessum nöfnum: ,,Freii,
2 Fjölnir, Feingr, þundr, þeekr,

þrumr." Annað er formáli til þess, að láta jþjóf skila aptur

stolnu fé.
3

í honum voru átta bandrúnir, sem merktu þessi nöfn Asanna

:

„Baldur, Týr, þór, Oðinn
,
Loka, Hæni, Frigg (og Freyu?)" þriðja er

stafur sá, semVeöurgapi er nefndur; úr honum mátti lesa „þórshöfuö.
u

Veðurgapi var hafður til að gjöra ofviðri aö mönnum, sem voru á sjó, og

drekkja þeim. þessi aðferö er sagt aö hafi verið þar viö höfö, aö galdra-

maöur tók upprifiö launguhöfuð, og festi það niður, annaðhvort á sjávar-

bakka, ef hann var hár, t. d. bergsnös, eða á öðrum staö, sem hátt bar á,

og lét þaö, sem út snýr á launguhausnum óupprifnum, snúa í þá átt, sem

hann ætlaðist til aö veöriö kæmi úr. Síöan tók hann kefli, og risti á það

bandrún þessa, veöurgapann, þandi svo með keíiinu út kjaptinn á laungu-

hausnum, ogfestiþað þar. Æstistþá veöur í iopti úr þeirri átt, sem galdra-

maöur vildi, og umhverföi sjónuin, svo eingum skipum var fært á sjó að

vera, nema þeim einum , sem jafnvel voru ment eða betur, en sá, sem

veðrmu olli.
4 Fleiri aðferðir hefi eg heyrt að haföar hafi verið til hins

sama, þó ekki sé ristínga getið þar við. þegar póstskipiö fórst hérna um
árið (1817), segir sagan, aö því hafi valdið karl einn vestra. Honum var í

nöp við einhvern, sem á skipinu var. En þegar skipið lagöi út Faxaflóa,

fór karl þessi í einhýsi frá ööru fólki fram í bæ. En dreingir, sem voru

á bænum, fóru á eptir honum, og gægðust inn um rifu á kofahurðinni,

og sáu, aö karl sat þar við fulla vatnskollu, og hafði báruskel á. Leingi

var hann að blása á vatnið, þángaö til gárar fóru aö koina á það og gefa

á skelina , svo hún var orðin nærri full , er dreingirnir sáu seinast til-

Leizt þeim þá ekki að bíöa leingur. Morguninn eptir, þegar aö var komið,

var skelin á hvolfi á kollubotninum , karlinn dauöur í kofanum, og póst-

skipiö brotið í spón undir Svörtuloptum viö Snæfellsnes. þriöja aöferðin

er gjörníngaveöur meö galdraveifu; 5 ekki er þess heldur getið, að þar

1. þau blöö ætla eg seu noröan úr SkagafirÖi.
t

2. A líklega að vera „Frcy" eöa Freyr (sbr. Myadina 1.).

3. Auk þessa er bæöi þórshamar hatöur til hins sama, og Stcfuur nar, sem síöai'

koma.

4. þessi aöferö er tckin cptir nmuninælum nyröra og syöra, en nafniö veöurgapi
eptir Hannesi skóara Erlendssyni í Rcykjavík.

5. Sbr. gizka í Vatnsdælu, 36. kap. (Leipzig 1860, 59. bls.)
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séu ristíngar né formálar viö haföir. Sagan segir, aö kerlíng ein suöur í

Garöi ætti teingdason, sem henni var ofboö illa viö. Einu sinni
, þegar

hann var á sjó
,

gjöröi hún aö honu.ni ofsaveöur meö veifunni , svo haiin

fórst. Var það veöur síöan kallaöur k e rlín garb yl ur. 1 Eptir þenna

útúrdúr keinur þá loksins fjóröa myndin; það er ángurgapi. Sá stafur

var hafður til aö rlrepa grlpi fyrir öörum
,

og voru í honuoi margar

k ? X » Y °S 4* 5 aö ^ögu Grunnavíkur-Jóns. því miöur hefi eg aldrei

séö ángurgapa uppdreginn, 2 en heyrt hefi eg um hann þessa sögu. Maöur

var í Skagafiröi, sem kallaöur var Galdra-Björn. Hann átti ílt útistundandi

viö marga í héraöinu
,

og þóktist ávalt eiga sín í aö hefua á þeim meö
ýmsum gjörníngum. Eitt af þyí var það , að liann risti ángurgapa á

kjaraldshlemm
,

og sendi svo hlemminu á staö , til aö drepa fénað fyrir

ijandmönnum sínum. Hlemmuiinn rann á rönd víöa um héraöiö, og drap

fé bænda hrönnum saman; þyí hver skepna, sem hlemminn sá, lá þegar

dauö. Hlemmurinn snerist svo snart, aö ekki varö auga á fest, né á hann

lesiö; en þaö þóktust kunuáttumeun skilja , aö ef einhverjum tækist aö

lesa ristíngarnar á lionuin, sem sáust svo óglpgt, af þyí hann sncrist svo

ótt, aö þær hlupu í eina hríngiöu fyrir augauu, aö þá mundi þessu meini

afiétta. Loksins tókst galdramanni einum út í FJjótum aö lesa á hleinin-

inn; féll hann þá um koll
,

og hreiföist ekki eptir þaö , né vann neinum

tjón framar. 3

d) Loksins skal hér getiö mynda þeirra , sem sér í lagi hafa verið

kallaöir galdrastafir
,
og er varla auöiö aö sjá, hvort sumar þeirra heldur

eru bandrúnir, eöa galdramyndir, þó hiö síöara viröist optar veröa ofan á,

því margar þeirra eru táknaöar meö krossum og hríngum
,

og kannast

Grunnavíkur-Jón einnig viö þær myndir í galdri. Fyrstu og Ijölhæfustu

myndirnar af þessu tægi voru stafirnir gapaldur 4 og ginfaxi. 5 Eg
held þessara mynda hafi optast verið neytt beggja undir eins; því þeir

hafa þaö saineiginlegt viö sig, aö margir hafa ætlaö, aö í feá tvo stafi hafi

veriö saman dregin nöfn Ásanna, og eptir því ættu þeir aö vei'a bandrúnir.

Grunnavíkur-Jón getur og þess, að l^eir hafi veriö ristir samteingdir í einui

línu, og hafi þær ristíngar veriö liaföar bæöi til aö gánga í hóla, og til aö

senda aptur sendíngar. þá voru þeir og báðir haföir til glímugaldurs, og

fyrir þeim þessi formáli:

1. BáÖar seinni abí'erÖiniar eru teknar eptir handriti sera Jóns Norbínanns.

2. Jón Ásgeirsson hefir drégiS upp ángurgapa hör, og er hann frábrugðinn.

. 3. þessi saga um hlemm Galdra-Bjarnar hefir geíngið í'yrir vestan, og hefir Hannes

Krlendsson í Reykjavík, sem ^aban er ættabur, sagt mér hana og nafniÖ á band-

rúninni. K —
. . il; * ^ ^ I / í^i

* ^ ^ •

4. þann staf kallar almenníngur nú „ga.panda. <> Um giufaxa
:

sjá Kvæbi Eggerts

Ólafssonar, 45. bls., GG. er., 19. neöanmálsgrein.

5. Jón Ásgeirsson heiir drcgiö hann hor upp.

29*



ginfaxi undir tá;

[stattu hjá mér, fjandi, 1

því nú liggur mér á."

Sagt er, aS gapaldur skyldi hafa undir hæli á hægra fæti, en ginfaxa

undir tá á vinstra fæti. Stafina átti annaðhvort aö rita á blað, eða rista

á spón eða spjald, og leggja hvort heldur sem var milli skós og ílepps,

en aðrir segja næst ilinni berri , innan í sokknum. þeim , sem hafði

glímugaldur , varð ekki komið af fótunum , ef hann átti við ógöldróttan

mann, eða þann, sem ekki var meir en jafnsnjallur honum að kunnáttu.

En ef sá var fjölkunnugri, sem hann glímdi við, gat hinn meiri kunnáttu-

maður t>ó ekki felt |>ann, sem glímugaldur haföi, fyrri en hann fótbraut

hann. Ekki dugir glímugaldur, þó við ógöldróttan sé að eiga, ef hann

gjörir krossmark fyrir sér á glímufletinum með fætinum, áður en þeir gánga

saman, eða taka tökum. 2 Tveir stafir voru og alltíðir til forna, sem eg

hefi ekki heyrt nafn á; báðir voru t>eir hafðir til aö sjá l>jóf, og skyldi

báða rista á munnlaugarbotn, hinn fyrri með blágrýtishellu, brenna einir

með til ösku og bera í stafinn, láta svo vatn í munnlaugina, „og muntu

sjá i>jófinn.
Cí Hinn skyldi rista á fægðan munnlaugarbotn með seguljárni,

láta t>ar á vígt vatn, og |>ar ofan á millefolium. 3 þar næst eru tveir

stafir, sem skyldi bera á sér móti illum sendíngum vondra manna, og

fylgja hér einnig myndir jjeirra.
4 þá er ægishjálmur. Hann var

mótaður í blý, og blýmyndinni þreingt á enni sér milli augnabrúna,

sem þessi formáli sýnir:

„Ægishjálm, er eg ber

milli brúna mér."

Með t>á myncl átti maður að gánga á móti óvin sínum, og var manni

þá sigur vís. Eins var hann örugg vörn við reiði höfðíngja, og sannar

hvorttveggja annar formáli, sem stafnum fylgir; hann er svo:

„Fjón |>vær eg af mér

fjanda minna,

rán og reiði

ríkra manna."

Grunnavíkur-Jón ætlar, að ægishjálmur sé gjörðarnafn, dregið af verkun

1. Frá fhafa aörir svo: „Stattu hjá mér, skratti minn," og en aörir: „Styrktu mig

nú, andskoti," eöa: „Djöfull studdu mig."

2. Glímugaldur er tekinn eptir frásögnum Dr. H. Schevíngs, SigurÖar málara og hús-

frú Hólmfríöar þorvaldsdóttur.

3. þegar lýsingar eru teknar eptir hlööum frá Jóni BorgíirÖíng og alt eins myndirnar 2.

En ekki þori eg aö segja aö jjær heiti ægir hvorug, en svo ncfnir Grunnavíkur-Jón þ°

fann staf, sem skuli, til aÖ sjá jjjóf meö.

4. Eptir galdrakverinu á stiptshókasafninu*
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stafsins.
1 Kaupaloki heitir stafur einn; hann aflar manni góöra kaupa,

ef hann er dreginn á loðpappír og haföur undir vinstri hendi, svo einginu

viti.
2 Enn nefnir Grunnavíkur-Jón molduxa og blóöuxa; þeir varna

stuldi, annar á degi, en hinn á nóttu. Einga mynd heíi eg séð ai' þeim.

þrír stafir ónefndir voru haföir til að vekja upp drauga, en hvorki veit eg

nafn né lögun á þeim. Loksins nefni eg hér þrjá stafi: ginnir, þórs-

hamar ogausukross, og fylgja myndir af tveimur hinum fyrstu. Ekki er

mér kunnugt, til hvers tveir hinir fyrtöldu voru hafðir, en ausukross olli

meinsemdum og mörgu illu, þeim sem hann var ristur. Nafn hans er aö

líkindum dregiö af löguninni, \m hann er eins og rúnastafurinn sól meö

tverstriki yfir legginn
, fcannig : £ .

;i

Eg skal ekki meö einu oröi minnast á allan þann aragrúa, sem til er

af innsiglum 4 og varnarstöfum viö ýmsujllu, en einúngis setja hér lýsfng-

una á hjálp arhrí ngum Karlamagnúsar eptir galdrakverinu á stipts-

bókasafninu. þar segir, aö guö hafi sjálfur sent eingil sinn með j?á til Leó

páfa
,

og skyldi páfinn færa þá aptur Karlamagnúsi til varnar móti

óvinum sínum. Hríngum þessum var skipt í þrjú kerfi, og voru 3 hríngar

i hverju. Fremsti hríngur fyrsta kerfis er vörn við öllum fjandans prettum,

og óvina árásum, og hugarvíli; annar við bráðum dauða og niðurfalli, og

hjartaskelfíng allri
;

þriöji viö óvina reiöi, svo aö þeir skelfist í hug sínum,

hegar þeir líta þanri, sem hríngana hefir; ,,doðna peir t>á og drúpa niður."

Premsti hringur annars kerfis er við sverðabiti, annar við apagángi, og að

maður villist ekki, þriðji við reiði höföíngja og allri ofsókn illra manna.

Fremsti hríngur þriðja kerfis aflar málasigurs í fjölmenni og vinsæli allra

manna; aunar er við öllum ótta; þriðji varnar líkamans lostum og munað-

lífi. þessa níu hrínga skal bera á brjósti sér, eða á annari hvorri hlið,

þá maður á von á óvin sínum.

Auk rúnastafanna, galdrastafanna og formálanna, sem nú voru taldir,

höfðu fyrri alda menn mikla trú á særíngum, sem svo voru nefndar, og

þuldu þær og lásu sér til varnar bæði fyrir árásum djöfulsins og illra anda,

galdri allskonar og sendíngum, vofum og vondum mönnum, reiöi og þjóf-

naði, og þar fram eptir götunum. En eingar þeirra hefi eg séð, sem stýlaðar

1. Lýsíngin á jiessum staf er tekin bæði eptir Rúnafræði Jóns Grunnvíkíngs og galdra-

kverinu á skinni á stiptsbókasafninu í Reykjavík, og myndin eingaungu eptir J>ví, eins

og myndin hjá ægishjálmi, sem og var höfö á móti óvinum, or jjeirra var von; hann er

uefndur „róbukross."

2. NafniÖ eptir Jóni Grunnvíkíng, en myndin og aÖferfcin eptir handriti Jóns Borg-

3. Sjá verkun hans í Arbókum Espólíns
,
VII, 55.-56. bls. Myndin er tekin eptir

minni Sigurbar málara.

4. Á einu kveri hefi eg seð um 20 innsigli; galdrakverið á stiptsbókasafninu hefir

marga varnarstafi, auk ægishjálms og hjálparhrínga Kai'lamagnúsar , sem eptir fví eru

myndaðir.
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hafi verið öÖrum til meins eöa móös aö fyrra bragði. Særíngar þessar voru

síður en ekki álifnar gaklrar, heldur niiklu fremur öflug vörn við galdri, og

^ókti þeim iylgja yfiruáttúrlegur og æöri verridar kraptur, enda er víða í

þeim heitiö á persónur guðdómsiris til fulltíngis með öruggu traustí
,

jafn-

vel innan um sárbeittustu fáryrðin og forbænirnar. Særíngarnar kallast

ýmist bænir, og margar þeirra eru nefndar „Brynjubænir," eðastefnur,

án þess gjöröur veröi greinarmunur á bæn og stefnu
;
því hvortveggja eru

særíngar. Flestar særíngar held eg hafi verið annaöhvort eingaungu í ljóöum,

eða bæði í Ijóðuni og lausu máli, en færri í lausu máli einúngis. Til sýnis

og sönnunar máli rnínu, set eg hér á eptir nokkrar særíngabænir og

stefnur.

1. Bæn. 1 Reiði þeirrar heilögu guðdómsins þrenníögar komi yfir

þann, sem mér er á móti, og í óleyfi aö mér sækir, hvort þeir vilja gjöra

það meö göldrum eöa gjörníngum , svo konii þáð aldrei nær mér, en þaö

eigi aö mér 50 fet. Eg særi frá mér alla ára og andskota með Jesú

Christi kröptugteguín höfóusárum og hans eigin nöfnum. Og særi eg þig

frá mér, þú leiði djöfull og andskoti, í burt ofan í það versta eldsins bál

og díki, og þíná vini og sendiboöa. herra Jesú, heyr þú mig; heilög

þrenníng, bænheyr þú rnig í Jesú nafni.

2. Brynjubæn í ljóöum. 2

(Brot.)

Dökkvir frá mér djöfia rakkar,

dökkvir burtu allir hrökkvi;

dökkvir illir díkis bokkar,

dökkvir niöur uin eilífö sökkvi.

Falli niöur fjandar illir,

falli þeir fyrir Jesúm allir;

falli sá, seni flestum spillir,

falli hann til heljar stalla.

Frost og kulda frá mér leystu,

fjúk oj^ hríö, minn Jesú blíði,

frá hagli, stormi, stríðum harmi,

stráum og háska gef að gaumi.

Hastí á djöful herran Christi,

hasti niður og frá mér kasti,

hasti á vind, svo hann ei grandi,

hasti á sjó, þá menn við óar.

1. Trkin o]>tiv bælclíngi gömlum, sem heitir rVas«tkver.
u j>ah kver heíi eg feingi^ ;1

Suhiirlandi í J6 hlaba lnoti.

2. Tekin eptir 2. kverum af Vestfjöröuin í 16 blaba broti eiiinig.
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Heyrðu, Jesú hæstur, orðin,

heyrðu, neyð í burtu keyrðu,

heyrðu, bezti hlíföarskjöldur,

heyrðu mig og við þig reyrðu.

Sendi' eg frá mér Satan vondan,

sendi' eg burtu illan hundinn;

sendí' eg bæn á sarari stundu,

sendi' eg þær í drottins hendur.

Brynja heitir bænin hreina,

og búin ljóð fyrir kristnum þjóðum;

verði það að áhrínsorðum

öllum, bæði konum og körlum.

3. Önnur Brynjubæn. 1 (Særíng móti illum öndum.) Eg særi þig,

óhreiun andi, í burt frá þessum mánni, eður mér og mínum, hvort

sem þaö er heldur kona eöa karlmaður, skyldur eða vandalaus. Eg
særi þig frá öllum, sem eg vil það 2 gjöra, og eg vil þessa bæn
yfir lesa, eður eg hana yfir legg. í þriðja máta særi eg þig frá öllum

þeim skepnum, sem eg þessa bæn yfir les. þessa særíng les eg yfir þér í

nafni þess krossfesta Jesu Christi, og vegna sinnar 3 ástar og kærleika, sem

hann hefir á sínum börnum. 4 [Eg særi þig fyrir alla guðdómsins þrenníng

og allar jurtir á jörðunni, sem vaxa og vaxið hafa. 5 Eg særi þig, óhreinn

andi, frá mér og öllum mínum kindum, sem og frá þeim manna-skepnum,

sem eg vil gott fyrir biöja. Eg særi þig í naíhi guðs sonar, sem særður var

á krossinum fyrir allar veraldarinnar syndir. Eg særi þig., óhreinn andi,

við öll þau sár, sem allir helgir 6 menn hafa verið særðir forðum, frá heims-

ins upphafi alt til þessa dags , frá mér og öllum, 7 sem þessa bæn á sér

bera, svo sem allir menn hafa verið særðir [Eg særi þig, óhreinn andi,*

frá mér, sem lífið flæmist frá 9 dauðanum. Hreki þig kraptur þessara orða

og mín trú, sem vindur 10 strá frá sér sem harðast.

1. Tekin eptir „Vasakverinu" meö samanburÖi vib bæbi kverin af Vestfjörðum

2. Gott, VestfjarÖakverin.

3. þeirrar, VestfjarÖakverin.

4. Vestfjarbakverin bæta inni „kæru" á undan „börnum."

5. Frá [vantar í VestfjarÖakverin.

6. heilagir, Vestfjaröakveriu.

7. VestfjarÖalcverin bæta inn í „^eim" á eptir „öllum."

8. Frá [vantar i „Vasakverið."

9. fyrir, Vestfjarðakverin.

10. VestfjarÖakverin bæta inn í „hrekur" eptir „vindur."
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Flýöu og faröu,

frjóstu og brendu,

ángri þíg allar kindur,

sem skapaöar eru

og skírast kunna,

héðan í frá

á bimni og jöröu.

Hreki þig alt og hrífi,

haldinn 1 versta kífi,

veröi jþér aldrei rótt

hvorki dag né nótt,

hátt né lágt

í hverri átt,

fyrr en |>ú aptur þángað fer, hvaöan þú ert
2 sendur. Alt [þar til

3 þú ert

þángaö kominn skal þig grimt pína 4
öll guös kristni, og allar guðsbarna

bænir. Eg særi þig til allra verstu harma og hrygða, aö þú viö þenna

minn bænarlestur 5 víkir aö augabragöi. En ef þú fer ekki G burtu eptir

krapti guölegrar þrenníngar, svo skaltu drafna, 7 og dragast niöur í verstu 8

staði, og 9 skammist þín, af skömm klemdur.

.

Ami þér, og ýfi þig 10

[allur guös kraptur; 11

vertu aldrei óbundinn 12 og óýföur

af oröum minuin,

haldinn og kvalinn af höröum pínum,

liljóttu skömin af þessum línum.

Eg særi þig frá mér og öllum þeim skepnum, sem eg les þessi bænar-

orö yfir; vertu mér 13 svo fjarlægur, sem austrið er frá vestrinu. Eg særi

)>íg viö
,4 guðs orða krapta, svo sem hann útkastaði þér úr himnaríki.

1. VestfjarÖakverin bæta inn í „Í
<1 á eptir „haldinn."

2. varst, VestfjarÖakv.

3. til ^ess, VestfjarÖak.

4. Vestfjaröakv. bœta inn í „og pressa" á eptir „pína."

5. Eptír „bænalcstur" bæta VestfjarÖakverin inni „og blöÖ ^essi burt."

6. eigi, VestfjarÖakv.

7. Eptir „drafna" bæta VestijarÖakverin inn í „allur i sundur."

8. neÖstu, Vcstfjaröakv.

9. svo, VestfjarÖakv.

10. Vantar í VestfjarÖakvcrin.

11. Frá [hafa VestfjarÖakverin jiannig: „allir guÖskraptar."

12. óbrendur, VestfjarÖakv.

13. VestfjarÖakv. bæta iun í eptir „mér": „og })eim."

14. fyrir VestfjarÖakverin,
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Haföu nú hvergi frið,

héðan af, eg biö;

geíi mér Jesus, guös son liö,

svo gæfunnar öölist æzta mið.

Eyði drottinn öllum þeim, sem mér vilja ilt gjöra. Vertu mér, clrott-

inn, hýr og hollur, Abrahams, Isacks og Jakobs guð, drottinn með heilögum

anda í Jesú nafni, og himnaríkis höfuðeingla, Mikalk, Raifaelk, Salathielk,

Biackaelk, Chirubim, Chaelk, Thobíelk og Scruphim sé dag og nótt til

sígurs með mér, sem sjór á land geingur, og sól til jarðar skín. Elski

mig og að sér taki allir himneskir og heilagir andar, og hiinneskir drottins

míns. Komi mér bjálp af jörðu, sigur af sólu, sæla af túngli, stoð af

stjörnum, og styrkur af einglum drottins. Verði mér þessi orö svo sönn

og örugg, sem drottni, þá hann skapaði himin og jörð til nomin pat.

Patir A fillum et Spiritus Sanctus. Amen. — Fyrir þessa síðustu grein

á lausu máli hafa Vestfjarðakvcrin þetta niðurlag í ljóðum viö bænina:

Faröu nú noröur og niður,

náist þér hvergi friður; .

hver þinn leggur og liður

limist bálið viöur;

grenji kvala kliður,

kveljist hrekkja smiður

ætíð meir en niiður,

maðurinn hver þess biður.

Flýðu nú kargur keppinn,

kvillaður, kramdur, deppinn,

kvalinn um vambar sveppinn,

hvorki heill né heppinn;

logann bafðu fyrir leppinn

liggðu svo kyr og hneppinn.

Út héðan, út ]>aöan

út, og gjör þig hraöan,

út í eilífan skaöann,

út í eldinn glaðan,

út í eisu hlaðann

út í pytt bölvaðan.

Minni ræöu flýöu frá,

fjandi ótla-bundinn

;

þinni niæöu endir á

aldrei veröi fundinn.
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4. Brynjubæn Sæmundar fróða,

í nauðum, bágindum og háskasemdum. 1

Reiði og bölvuð bræði

burt renni og hart spennist

hræösla og hugar-pislir 2

hrynji og ei linni; minn óvinur,

bölvan bið eg hann skelfi,

brotni [og }>rotni fyrir almáttugum :i drottni

;

hjartaö nístist, brjóstið bresti,

[böl smelli og hrelli að sælufelli,
4

brenni mest utan og innan

af Belsebub si-kveljist,

blási, bólgni 6 og frjósi;

[nema blíöur mér gott gjöri.
6

Ellegar yfir hann falli

andi hins neðsta fjanda.

Kraptur [hugður leiptri og 7 logi,

líf hans sundur keyrist,

svo sál kviki, kvöl veikist,

kvíði brjóst höröum þjósti.

[Innan bítist,
8 brenni heitast

bölslúngin móðs-túnga.

Öll skömm á þér hríúi,

í 11 blessan með þessu;

utan niælir mestu

meðaumkan mér til handa

[Hrapaðu í heljar viti,

hraktur mér, naktur 9

sneyptur, 10 sneypu vafinn,

sníktu á fjandann sjálfan;

ami Þér alt á jörðu,

illir og góðir andar,

1. Bænin er tekin eptír „Vasakverinu" meb samanburbi viö annaÖ VestfjarbakveriÓ,

sem hefir fyrirsögnina fannig: „Brynjubæn eöur stefna Sæmundar fróÖa, sem hann las,

til aÖ stilla meö reiÖi óvina sinna í nauö og háska og málasóknum."

2. stygöir, Vestfjkv.

3. Frá [hefir Vestfjkv. þannig: rotni fyrir.

4. Frá [tekiö eptir Vestfjkv.

5. brenni, Vestfjkv.

6. Frá [tekið eptir Vestfjkv.

7. Frá [Vestfjkv. |>annig: hugar lyptur.

8. Frá [Vestfkv.: Tönn bitrust.

9. Frá [bætt viö eptir Vestfjkv. „naktur" getgáta fyrir „maktur," sem stóö í handritinu.

10. sneyddur, Vestfjkv.
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[sandur og himna hæöir

og hallir eingla gjðrvallar;

utan blíöur meö bótum

bistur heipt frá sér gisti
1

Sittu, stattu særöur,

svikinn af öllum kindum;

utan mér alt gott gjörir,

[t>á etii þig mest hiö bezta. 2

Potens f dominus f Christi f adiovis t vit& t nmnus t komu f

asinan t Salva Thor t vil Fela f Feus t orig° 1" Spes t Fides t

Christus t 03. ofa f Agnus f leo t vervas t Pater t Titus t Spiritus f

Jesus t Ghristus t veator t Aternus f Redem t Bo f Trintas f vi]ta t

Clemens f Capus t Tetra t grammaton t Emanuel f Amen.

Krossfesti Jesu kom þú hér,

kalla eg Þig til hjálpar mér,

svo djöfullinn meö dauöans mein

dragist burt fyrir þessa grein.

Guö veri meö oss öllum saman.

Jesu Christi uppljúkist á móti Sathan. Amen.

þaö sé já og Ainen, í Jesu nafni Amen.

5. Stefna Sæmundar fróða. 3 Eg tek til vitnis voldugan minn

kóng drottinn, og les eg þessi orö fyrir anda drottins á móti öllum j?éira,

sem mína glötun vilja, og meö galdri grimma djötla senda. Standi |>essi

sterkleg stefna, sem á Öörum stálstólpa, öllum mínuin óvinum til blindiíi

og bölvunar allrar, einnig sjálluni djöflinum til i'ordjöríimar. — Drottinn

minn, geföu afl og krapt oröum mínum, sem sjálfs tuns, þá j?ú skapaöir

himin og jörö. — þeir, sem senda 4'eikna fjanda, drauga eöur djöfla, fari

brennandi í helvíti bölvað. Ef þú, bölvaöur fjandans ár, kemur nærri mér

eða mínuni, mein aö gjöra, þá stefni eg Þér meö þeim höröustu ummæl-

um í þaö clíkið, sem vellur af cldi og brennisteini, í hað neösta undirdjúp

helvítis, svo t>ú t»ar eilíflega brermir, bólgnir og frjósir. Hati j?ig heimur,

hæði þig sólin, og allir einglar drottins, svo þú hrynjir og hrapir á hálku í

helvíti
,
og þig helvítis griinmir gaddnaglar gegnum stíngi , svo sem Jael

Siserum í hel sló. Ef t>ú nú viöstendur, illur ár, stundu leingur, mér

1. Frá [vantar í Vestfjkv.

2. Frá {hætt viÖ eptir Vesfijkv. sem sleppir aptur latinuklausunni meÖ krossunum

og versinu }mr á eptir.

3. þessi stefna er meö pví fremsta á „Vasakverinu", og munu einkum eiga viÖ haua

þeiéi orö, sem stóöu aptan á titilblaöinu: „Efterrottíng um ]«aö, hvernig skal stefna sér-

deilis þá stefnu eptir Sæmund hinn fróöa. þú skalt stefna fyrsta dag túngls, og les

varnarlestur þinn i útgaungu, og statt fyrir karldyrum, og snú jier til austur." —• Hér
var rifiö af blaöinu her um bil 4 línur, sem samsvara tveimur línum her.



cða mínum mein að gjöra, þá stefni eg þér í annað sinn við sæl sigur-

merki drottins í neðsta helvíti, sem forðum sukku Cori, Datan og Abiram

til eilífra kvala. Ami þér og stuggi fcér öll verk drottins, og allar þessar

ummæltar óskir á þér hríni, nema lui
,
bölvaður, brennir þann, sem þig,

bölvaöur, híngað sendi, meö heipt grenjandi, svo sundrist hold hans, og í

skryklgum gángi; efhann ei iðrast, kvel ]ni hann á holcli ogsálu, svo sem

þú vevður sjálfur kvalinn að dómsdag drottins. Ef hann sendir þig híngað

til 111 f 11 héöan í i'rá, eöa nokkurra minna, mér eða þeím mein að vinna,

éður ángur eðitt óróa að gjöra í minnsta máta, þá stefni eg þér í þriðja

sinn með þeim dýrum drottins orðum, að þú í nafni Jesu Christi og fyrir

hans pínu samstundis sökkvir í það neðsta undirdjúp helvítis, og hafi þá

hvorugur ykkar frið meiri á himni og jöröu, heldur en fordæindir í höfuð-

fjandanum sjálfum í hclvíti um eilíf dægur. — Drottinn, still þú alla mína

illviljendur og mótstöðumenn , svo scm stiltir og stöðvaðir sjáfarhafið fyrir

þínum lærisveinum, þá þeir ætluðu að forgánga, og þú frelsaðir þá kröptug-

lega. Banna þú neinum manni ílt að gjöra, svo sem þú bannaðir óhrcinum

anda himnaríki. Komi mér nú friður og fögnuður af heilögum anda, og

hjálpi mér heilagur andi drottins. Meö þessum ummæltum og framtöluðum

orðum skipa eg frá mér öllura öndum fjandans, viö allar fimm undir Jesu

Christi , að vitni almáttugs guðs og allra heilagra eingla og himneskra

hirðsveita. i nomine pa Aris filio A Spiritu glaneto. Alt lætur undan

sönnum bænum og hreinu orði drottins. Undan þessu sama víki og frá

mér líka allir illir andar, vondir menn og mínir óvinir, hverjir helzt sem

eru, eður vera kunna. In nomine patri A fillus A Sp. Sanctus. Amen.

6. Stefna. 1 Að stefna frá sér öllu óhreinu af mönnum og skepnum,

kviku sem dauðu, úti og inni, hvort heldur það er af lopti eða jörð. Eptir

Sæmund hinn fróða.

Ego, eg Nói Nóason, stefni þér, vættur, vofa, draugur, dís, andi, ár

með svofeldu stefnuvætti, sem fylgir, frá inér og mínum, úti og inni,

ínönnum sem fénaði, kviku sem dauöu, á sjó og landi, hvort þú ert af

austri eða vestri, norðri eða suðri, eða þar í millum, af dimmu eða dags-

ljósi, af sól eður mána, af skýum eða skitíi, af dögg eður dreyra, af grasi

eður greinum, af tré eður timbri, af moldu eður mauri, af hjarna eður

holdi, af baömi 2 eða beinum, af sjón eður sínum, af húö eður hári, af

tám eður tönnum, af lokk eða lendum , af jöglum 3 eður jarka, nefndum

hlutum eður ónefndum, stefnist þér (ef einn er, skal svo segja; stefnist

ykkur, ef fleiri eru, skal svo segja) frá mér og mínum börnum sem mínum

hjúum, frændum sem ættfólki alt í níunda lið, til karls og konu. Far nú

svo hart, sem ljós leggur, leiptran líður, skrugga skriðnar, ský skjálfa,

1. Tekið eptir
, ,Vasakverinu."

2. Getgáta fyrir „Baðmá" í handritinu.

3. þannig í handritinu.
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vatn rennur, skip skríöur, skúm vekur, valur flýgur dag vorlángan meö beinan

vind undir báöa vængi, hugur hvarflar, mögur til móður, maður til meyar,

vötn til sjáfar, blóð til benja, far til foldar og feigur til helju

;

1 hver sem

þú vera kant, af helju eða helvíti, eður Þar í millum, hlutum nefndum og

ónefndum, eður hverjum mót þú ert af stað kominn með náttúruhætti eða

særíngum, eða svívirðilegri brúkun hlutanna, stefni eg þér að dómstóli

drottins, og i>aöan og í helvíti, að vitni þeirra heilögu stefnuvotta Raguels,

Raffaels, Selatyels, Misaels, Mikaels og Anasyels.

7. Vísur til að herða stefnu og fæla með djöfulinn. 2

1. Draugaþáttur.

Undan vindi vondan sendi,

óskir ferskar raski þrjózkum;

galdurs eldur gildur holdið

grenni, kenni og innan brenni.

Eyrun dára örin særi,

eitrið ljóta bíti hann skeytið; 3

allur fyllist illum sullum,

eyöi snauðum bráöur dauði.

2. Tröllatáttur.

Fjandi, andi flár, grár.

flýi, mýi meö skýi,

særður, maröur, síbaröur

sökkvi hinn dökkvi og hrökkvi.

Falli allur seið-sullum,

svíði því níði með stríði,

niður skriðinn, nauðmóður,

nístur, hristur og ristur.

Nú sé hann bundinn,

neyddur og úthrundinn,

hneptur í dróma, helvízkt grey,

hart úr liöunum 4 undinnj

sem gróða færir grundin,

geingur lögur um sundin.

1. Sbr. ýras orðatiltæki í fessari setníngu viö Gribamál þorgilsar Arasonar í Heiö-

arvígasögu, 33. kap. og Griöamálin og trygöaraálin aptan viö IsL sögur, II. Kh. 1847,

484—492. bls.

2. Teknar eptir Vestfjaröakverinu ööru meö hliösjón til „Vasakversins
,

fí sem bæöi

hefir vísur fessar ófullkomnar og rángar sumstaöar.

3. skeytt, VasakveriÖ,

4. LiÖnum, VasakveriÖ.
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3. Áttþættíngur.

Hrekkvísum hrífi,

hrakspárnar blífi;

rækallinn rífi,

roti' hann og stýfi,

kvikan í kífi

kölski af-lífi,

árinn ósvífi

aldréi þér hlífi.

Magna eg mærðar seiöi

og máttug orðin greiöi;

gustur aí guösreiöi

gæfulausuin eyöi;

ill hann álög meiöi,

æfi sína 1 sneyöi;

vítis vegurinn breiði

í veru kvalanna leiði.

Heröi eg höröu bandi,

heitt, fast ummælandi,

að svo stefnan standi

og stíft ákveðinn vandi,

eins sem ægi [og landi 2

er nú guð ráðandi;

sökkvi svartur andi,

svelgi hann vítisfjandi.

4. Dverginál.

Saur-anda vondum

svíöi nú viö stefnu stríðiö,

sem sjór fellur út og að stórum,

sem lifendur finnast léttfærir andar,

liggur manns hold hulið moldu,

sem svín gjörir jafnan saurga trýni,

sjór í stormi ber báru,

sem eldur brennir eikur á foldu,

jurtir á jörðu birtast,

sem sandur er í sjó, og sveinar útróa,

sálir heilagra í burt úr báli.

Alög fylgi nú mínu máli,

álög fylgi nú mínu máli,

álög fylgi nú mínu máli. 3

1. þína, Vasakveriö.
9

2. Olgandi, Vasakveriö.

3. Vasakverib tvítekur niöurlagiö.
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5. Herfjötur.

Særi eg þig við sæla veru,

særi eg þig við giiðs æru,

sonarins sára pínu

og siua blóö, sem tíóði,

að mín standi stöðug

stefnu-orð í skorðum,

sem foldar fasta veldi

og fagur himna hagur.

Til voru særíngar á latínu , sem klerkar höfðu við ýms tækifæri
,
og

verður ein þeirra síðar sett, þar sem rætt verður um kölska. þess er

áður getiö, að fyrri menn hafi haft ýms brögö í frammi, bæöi til að vita,

hver stolið hefði, 1 og til að láta þjófa skila aptur stolnu féi* Hér skulu

nú standa að lyktum tvær stefnur, sem hlýöa sín til hvors.

8. Til aö vita stuld. 3 Tak mjaðurt sjálfa Jónsmessunótt um mið-

nættið, lát í laug (þ. e. munnlaug) við hreint vatn, legg urtina á vatnið.

Fljóti hún, þá er það kvennmaður; sökkvi hún, þá er það dreingur. Skugg-

inn sýnir þér þaö, hver maöurinn er. þar viö skal hafa þenna formála:

„þjófur, eg stefni þér heim aptur meö þann stuld, sem þú stalst frá mér,

með svo sterkri stefnu, sem guö sjálfur stefndi djöHinum úr paradís í

helvíti."

9. þjófa-stefna.4 „það mæli eg fyrir þjóíi þeim, sem stolið hefir þessum

hlut, að hann ærist og uppþembist meö ærna pínu, og hann hafi hvergi

frið, fyrr en hann kemur fram fyrir mig með þann hlut, sem hann hefir frá

mér stolið. þar til hjálpi þór og Oðinn." En ef þjófurinn hefir jetið, þá

skal lesa þetta; „Upp skaltu spúa þeim hlut, sem þú stalst.

Svo skal búkur þinn svo felduni orðum,

blásast fullur, . að brjóst þitt og búkur

og innan rifinn brennandi veri,

allur vera. sem þig um bjartað

Nú skulu gaula hundar rífandi bíti.

garnir þínar, Brjóst þitt ruglist alt og sinni.

og þær allar Banna eg þér

innan klórast. á bók helga líta.

Felli eg á þig Kvístur skal þér

1. Sbr. „Ægi" í galdrastöfum, 452. bls.

% Sbr. þórshamar og 450. bls. í galdrastöi'um.

3. Tekiö eptir kveri af Vestfjöröum um náttúru-steina og grös.

4. Tekiö eptir blööum aÖ noröam
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úr hálsi koma, verstur strákur, eða spríngdu allur.

og skulu þau áhrínsorð þar til hjálpi

þér til meins standa. þór og Oðinn,

Spú l>ú nú að þjófur afsaki sig eigi."

Rist þessa stafi á eik og haf í hendi l>ér, þá þjófurinn kemur:

Kraptaskáld. Eins og von er til hefir jafnaii fcókt meir kveða aö

skáldskap, og hann álitinn áhrifameiri en óbundin ræða hvort sem er til

lofs eöa lasts. þetta sama kemur og fram hvort heldur menn hafa átt að

verjast árásum drauga eða djöfulsins
,

því menn hafa haft t>á trú , að ef

þeir ljóðuðu á mann að fyrra bragði
,

og maður væri ekki viöbúinn að

svara fceim aptur í ljóðum, fcá yrði sá maður vitlaus og kæmist á vald

þeirra; en gæti maður svarað t>eim aptur samstundis vísu, yrðu árásir

þeirra árángurslausar, og þeir sneyptust við það burtu.

Einu sinni var bóndadóttir á bæ. Hún vakti um nótt í rúmi sínu,

en aðrir sváfu. þá heyrði hún, aö komiö var upp á gluggann yfir rúminu

og sagt:

„Margt býr í þokunni,

þokaðu úr lokunni,

lindin mín ljúf og trú.a

Bóndadóttir svarar þegar : .

„Fólkið mín saknar,

og faðir minn vaknar;

hann vakir svo vel, sem þú.
u

Við það hvarf draugurinn burtu, og vitjaði hennar aldrei aptur. 1

Öðru sinni kom draugur á glugga um nótt þar sem maður lá vakandi.

Draugurinn kvað:

„Maður leiddi mann við mjöðm,

og mældi hann út með faðmi,"

og sagði manninum bæta við. Maðurinn kvað í móti:

„Ærnar tína fjallafööm,

og feingjar skipta baðmi.
u

þóktist þá draugsi hafa orðið ósvinnur fyrir, er manninum varð svo

létt um að setja botninu í vísuna. 1 — Maður nokkur hitti einu sinni einn

af vítisárum á ferð. Verður maðurinn þá fyrri til en árinn og segir:

„Hvaðan komstu að hitta mig.
u

Árinn : „Héðan af norðurgrandanum.

1. Eptir handríti söra Jóns Norbmanns áBarÖi í Fljótuni. Sumir segja (VestfirMngar),

aÖ J>a5 hafi veriö huldumaöur, sem kvaÖ fyrri vísuna; en aörir (Suunlendíngar), aÖ {>aö

hafi veriö útilegumaÖur, og hafi |>eir, hver um sig, viljað komast yíir stúlkuna.

2. TekiÖ eptir handriti sóra Jóns NorÖmann3 á BarÖi í Fljótum.
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Sendur er eg a5 sækja þig,

af sjálfum höfuö-fjandanum."

þá svarar maðurinn

:

„Hafðu ekki hót me5 mig,

því helgaður er eg andanum.

Svo búinn aptur sendi eg þig

sjálfum höfuð-fjandanum."

Lötraöi árinn þá burtu viö svo búiö sneypulegur. 1

BæÖi þeir menn, sem voru viöbúnir, hvenær sem þeir þurftu til a5

taka, aö kveöa vísur sér til varnar, en þó einkum þeir sem kváðu, svo að

varö aö áhrínsorðum, eins og síöasta vísan bendir á, hafa verið kallaðir

kraptaskáld, eöa ákvæðaskáld, vegnaþess, að svo mikill kynngi-kraptur2

þókti fylgja kvæöum þeirra, eða þeir væri svo andríkir, að ekkert gæti við

þeim staðizt. þessi tru er mjög gömul, og sýnir það auk annars þáfctur-

inn af þorleifi jarlaskáld, sem hefndi sín með því á Hákoni blótjarli og

hirömönnum hans, að hann kvað um hann Jarlsníð, sem varð bæði jarlí og

hirömönnum hans aö áhrínsorðum. 3 — Hér skal nú geta nokkurra krapta-

skálda á seinni öldum.

Séra Hallgrímur Petursson. Einu sinni var séra Hallgrímur Pét-

nrsson á ferð fyrir norðan Ölvishaug eöa ölver í Hafnarljalli, og vakti þá

fylgdarmaður hans máls á því, að gaman væri að sjá Ölvi upp standa, og

bað prest neyta nú þess , að hann væri kraptaskáld. þá kvaö séra Hall-

grímur

:

„Bölvaður Ölver, bröltu fram úr bæli þínu

kynngi-draugur, kvalinn pínu,

komdu og hlýddu máli mínu. u

þá bólaöi á draugsa, og kom fyrst upp höfuðið, og þókti þeim heldur

ófrýnlegt; síðan færðist hann upp alt að miðju. þá varð fylgdarmaður

prests hræddur, og bað hann fyrir hvern mun að kveða drauginn niður

aptur, þá kvað prestur þrjár vísur, og er þessi ein:

„KveÖ eg niður í krapti í hans,

sem krossinn bar á baki:

allar hallir andskotans

opnar viö þér taki.
4

Áður en séra Hallgrímur vigöist, var hann einu sinni sem optar á

ferð um Borgaríjörð, koin þar að bæ, og bað að gefa sér að drekka.

1. TekiÖ eptir sama. Fleira um j>ess kouar skáldskajj kemur fyrir seiima ísögunuDi

ai' Sæmundi í'róöa og um Kölska.

% Sbr. skáldrúnir í galdrastui'um á undan.

8. Fms. III, 91.—99. bls»

4 V Eptir handriti séra Jóns þóröarsonar og sögnum úr Borgarfiröi.

L 30
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Bóndadóttir var úti, þegar hann kora, og bar nokkur kennsli á hann, gekk

svo inn og sagöi, aö skáldið af Akranesi væri komiö, þó ekki væri hann

skáldlegur, en bæöi svartur og svipillur, enda mundu kvæöi hans fara eptir

t>ví. Hallgrímur heyröi raus hennar, gekk inn í dyrnar og kvað:

„Ekki skaltu oröa-sáld „Eyrri veikstu víf aö mér

af þér láta heyra: vondu en góöu eigi;

Heyrt hefi eg, að hann sé skáld, einginn maður þvf unni þér

hvað sem það er meira." upp frá þessum degi."

Eptir þaö gekk hann innar til hennar, tók í hönd henni og kvað:

„Einn þann muntu eignast þræl, sértu hvorki heíl né sæl

sem ekki er skós síns virði ; hér i Borgarfiröi."

Og enn þetta:

„Held eg nú í höndina á þér,

hana eg fyrir mér virði;

eingin er sú, sem af þér ber

í öllum Borgarfirði.
u

Sagt er, að kona þessi yrði gæfulítil, þángað til Bjarni Jónsson

skáld í Bæ í Borgarfirði réð henni að flytja burt úr héraöinu. 1

Onnur sögn er þaö um Hallgrím prest, að hann kvaö tóu dauða, og

stóð svo á því , að tóa lagðist á fé manna í sveitinni
,
og var það hinn

mesti bitvargur, og kallaður „stefnivargur," og varð ekki unnin með nokkru

móti. Einn sunnudag, er prestur messaði, og stóð alskrýddur fyrir altar-

inu, leit hann út um kórgluggann og sá, hvar tóa var að bíta kind. Varð

honum það þá, aö hann gleymdi, hvar hann var staddur og kvaö:

„þú sem bítur bóndans fé,

bölvuð í þér augun sé,

stattu nú sem stofnað tré

steinadauö 2 á jörðunni.u

þetta reið lágfótu að fullu. En af því séra Hallgrímur hafði variö

skáldskapargáfu sinni svo illa, og það í miðri þjónustugjörðinni, misti hann

gáfuna með öllu, þángað til hann iðraðist þessarar yfirsjónar, og hét því

fyrir sér , að hann skyldi yrkja eitthvað guði til lofs og dýrðar, 3 ef hann

veitti sér gáfuna aptur. Leið svo og beið, þángaö til um haust eitt, eða

veturinn fyrir jól, að fara átti að heingja upp ket í eldhús. Var vinnumaður

hans að því, og fór hann upp á eldhúsbitann, og seildist þaðan meö ketiö

upp á rárnar. Einginn var til að rétta vinnumanninum krofin, nema prestur.

þá segir prestur: „Talaöu nú eitthvaö til mín; því nú finnst mér gáfan

vera að koma yfir mig.u Maðurinn segir þá: „Upp upp,
u og átti við það,

aö prestur skyldi rétta sér upp fallið. En þau orð er sagt að séra Hall-

1. Sbr. Gest Vestf. V. ár 52.-53. bls.

2. Aðrir: „stir'ó og dauÖ," og: ,,steinadauÖ á mölinnú"

3. Sbr. Dr. Maurers Ist Volkss. 101. bls.
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grímur notaði í fyrsta versið í fyrsta Passíu-sálminuni

,

1 sem hann fór þá
að yrkja og byrjar svo

:

„Upp, upp mín sál og alt mitt geö.
u

H segja aörir svo frá, aö liann liafi verið búinn meÖ tvo fyrstu sálm-

ana, þegar hann kvað tóuna dauöa, og hafi hann notað þessi orö vinnu-

mannsins í. 1. versi í 3. sálmi, sem svo byrjar:

„Enn vil eg sál mín upp á ný

upphaf taka á máli því."

Og þylrir það benda til þess, aÖ eitthvert hlé hafi oröið á milli þess

hann kvað tvo fyrstu sálmana og hinn þriðja, og segja sumir, að þetta

olli. En aörir segja, að Tyrkja-Gudda, kona hans, sem ávalt þókti nokkuð

blendin í trú sinni,
2

hafi átt að fela eða brenna fyrir honum handritið, er

tveir fyrstu sálmarnir voru búnir, og hafi það feingið svo mikið á hann,

að hann hætti við þá um hríö, en byrjaði aptur á þriöja sálmi eptir nokkurt

millibil.
3 En það var ekki það eina, sem Gudda átti að hafa gjört manni

sínum til móðs. Sú saga hefir geingið um prestskonu þessa, að hún hafi

haft goð eitt út með sér úr Algier (Alzír) , frá því hún var þar hernumin,

og vildi hún leingi ekki afláta með nokkru móti aö dýrka það á laun,

hvernig sem prestur taldi um fyrir henni og vildi leiöa hana frá þeirri

villu. Einn sunnudag lézt hún ætla í kirkjn, en kom ekki þángaö. Grunar

nú prest um athæfi hennar, hleypur því inn úr kirkjunni, og kom að Guddu,

þar sem hún var að tilbiöja goö sitt. Greip hann þaö þá af henni, og er

sagt, að hann brendi þaö fyrir augum hennar, en hún yröi honum alleingi

Sú saga er höfö eptir Vigfúsi prófasti Jónssyni í Hítardal, að einn

vetur biti refur sauöfé fyrir presti, og vannst ekki þó til þess væri

leitaö. Gudda talaði opt um það tjón, sem dýriö gjöröi viö mann sinn,

með beiskju mikilli og geðofsa; því hún var skapstór mjög og óþýð í lund.

Vítti hún séra Hallgrím og sagði, að þaö sæi ekki á, að hann væri krapta-

skáld, þar sem hann gæti ekki fyrirkomið einum ref. Prestur þoldi leingi

vel frýuorð hennar, þángað til citt kvöld, sem Gudda var frammi í búri að

hræra flautir, aö þar kom inn skollatóa til hennar, settist fyrir framan

flautakeraldið
,

geispaöi ámátlega upp á prestskonuna, og datt síðan dauð

aptur á bak. Við það brá Guddu svö, að hún leiö í óvit, og lá svo , til

Þess einhver heimamanna kom að lienni. Eptír það létti af bítnum, enda

er sagt, að Gudda hafi aldrei skapraunað manni sínum eins eptir, og áður.

þó er það í frásögur fært um hana, að einu sinni léti hún rífa hrís
,

og

°g flytja heim á sunnudegi, meðan prestur embættaöi. En þegar hann

1. þeir eru stundum kallaðir Hallgrímssálmar. 29. útgáfa er prentuö af feimíReyk-
javík 1858.

'

2» Sbr. Gest Vestf. V. &v, 4G—47. og G9.—70. bls.

8. Eplir sögnum á SufturJmuli og úr liorgaríirbi.

30*
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kom úr kirkju, gekk hann aÖ hrískestinum og í kríngum hann. Lysti

þegar eldi í köstinn og brann hann upp til kaldra kola; er svo að skilja, scm í

kestinum hafi kviknaö fyrir bænastoö prests, svo hafi hann veriö bænheitur-

Enn er það sögn um séra Hallgrím, aö hann var á heimferö viö þriðja

mann sunnan yfir Brynjudalsvoga. Af i>ví flóö fór í hönd, tóku þeir það

til ráös, aö liggja í Báröarhelli viö fossinn, til þess aö fjaraði út um nótt-

ina, og rynni úr ánni. Förunautum prests þókti illur fossniöurinn og ýr-

urnar úr honum inn í hellinn. Annar fylgdarmaöur prests lá fremstur og

gat ekki sofið; því honum sýndist ófreskja eöa óvættur nokkur sækja að

þeim og koma inn í hellis-dyrnar. Bað hann þá prest aö hafa bólaskipti

viö sig, og lét hann það eptir. Varð prestur nú var hins sama, og föru-

nautar hans; er þá sagt, að séra Iíallgrímur hafi kveðið stefja-drápu þá,

sem nú kemur, og að ófreskjan hörfaði út úr hellinum viö hvert stef, en

þokaðist aptur nær á milli, uns hún hvarf með öllu. Fyrsta erindiö er þannig:

„Sætt með saunghljóðum

sigurvers bjóöum

guði föður góðum,

sem gaf lífið þjóðum;

næsta naumt stóðum

naktir vér óðum

í hættum helsglóðum."

o. sv. fr.

Guðmundur Berg^órsson. (Eptir sögnum aö norban, frá sera Skúja Gíslasyni

og Bólu-Hjálmari skáldi.) Guðmundur skáld Bergl>órsson var allur visinn ööru

megin sem kunnigt er, og er það sögn flestra manna, að vanheilsa hans hafi

komið til af því, að ^egar hann var nærri 4 vetra, og svaf þá enn í vöggu

hjá foreldrum sfnum á Stöpum, sem títt var fyrrum aö börn gerðu, uns

þau voru 6 eða 7 vetra, hafi móöir hans, sem þókti forn í skapi, og fóstra

Guðmundar, sem og var skapvargur, skiptzt ógurlegum illdeilum og for-

mælíngum, en vaggan stóð á milli þeirra. Aðrir segja að móðir hans haíi

formælt honum, og formælíngar hennar hafi orðiö að áhrínsorðum, svo aö

hann varð krypplíngur síðan alla æfi. Til þess bendir Guðmundur víða í

kvæðum sínum og rímna mansaungum, að hann hafi verið heill heilsu framan

af æfi sinni, og eins þykir hann ámæla vondum konum, eins og hann hefði

átt þeim ilt upp að inna ; virðist vísa þessi benda til þess

:

„Býst eg við aö gefnir gulls,

gustkaldar í oröum,

aö mér búi enn til fulls,

ekki síður en foröum.a

það er almælt, aö GuÖmundur hafi verið eitthvert hiÖ kröptugastit

ákvæöaskáld. Einu sinni mætti hann manni nokkrum ríkum og reinbilátum
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Guðmundur heilsaði honum og tók ofan, en hinn lét sein hann sæi þaö

ekki. þá kvaö Guömundur:

„Fyrst Þú yilt ei veita ans

vesti fjandans maki:

andskotinn og árar hans

ofan fyrir þér taki.
u

þá er sagt, að hinn hafi ekki komizt áfram fyrir púkum, sem þyrptust í

kríng um hann, og voru alt af að taka ofan, þángað til hann auðmýkti

sig fyrir Guömundi, og hann kvað árana burt frá honura.

Guömundur neytti þó ekki gáfu sinnar eiugaungu, til að hefna sín á

óvildarmönnum sínum, því sagt er, að hann hafi bjargað mörgum með

henni frá drauga árásum og vondum öndum, og vantaði að eins lítiö á, að

hann gæti læknað meö henni eigín kröm sína. Svo er haft eptir manni

þeim, sem Andrés hét og var Jónsson, og átti heiina í Andrésarbúö, örskamt frá

Hólsbúö, þar sem Guðmundur var, að hann hafi sagt þessa sögu vini sínum á

Norðurlandi : „þegar eg var nálægt tvítugur að aldri, heyrði eg Guðmund segja,

aðnúværi aöeiustveir dvergar til álslandi; byggi annar þeirra í björgum

nokkrum norður á Lánganesströndum, en annar væri nágranni sinn, og byggi í

steini miklum skamt frá Hólsbúð; ætti hann þau smyrsli, sem gæti læknað sig,

svo aö hann yrði alheill heilsu sinnar, ef hann gæti til þeirra náð, en þó

grunaði sig, að formælínga-kynngi þeirri, sem á sér lægi saklausum, mundi

ekki auðiö af sér að hrinda.
u það var eitt sumar á helgum degi, að fólk

fór fiest eöa alt til kirkju, nema Guðmundur, og var Andrés hjá honum.

þá segir Guðmundur: „Nú vil eg eiga kaup viö þig, vinur, er eg hefi

jafnan reynt trúnað þinn og orðfæð, og skaltu nú bera mig hér austur

frá húsum, aö hinum mikla steini, er þar stendur, og eg munvísaþér á."

Sveinninn kvað svo vera skyldi. Síðan bjuggust jþeir, og bar Andrés hann,

og setti niður gagnvart steininum, þar sem Guðmundur vísaði honum til.

Sýndist hoiium Guömundur þá svo alvarlegur, að hann þóktist ei mega

sjá í augu honum; bað hann síðan Andrés víkja heim frá sér aptur, og

vitja ekki um sig fyrr en um miöaptan, og segja ekki til sín, hver sem

eptir sér spyrði, og hvað sem við lægi; „hefír mér nú þetta riöið mest á

trúnaði þínum. u Andrés lofaði honum góðu um það. Síðan skildu þeir,

og fór Andrés heim. Svo bar til Utlu eptir miöjan dag, að maður kom

aö Hólsbúö, og var mjög flumúsa. Hann var bar úr næstu byggðarlögum

og spurði mjög að Gruðmundi. Andrés kvaðst ekki neitt til hans vita, og

hann væri þar ekki: „Hcfir hann, ef til vill, látið bera sig til kirkju, eins

og honum er títt, eða hvert erindi áttu viö hann?" Hinn svarar: „Dóttir

mín frumvaxta er kvalin heima, af vondum anda eöa draugssendíngu. Fékk

hún það mein í nótt, og er sem vitfirríngur ; vildi eg leita lijálpar og

ráða til Guðniundar, því eg veit, að hann mundi ekki synja mér Iiðveizlu,

þar sem líf og velferð clóttur minnar liggur við, og skora cg á þig í nafni



allra heilagra, að þú segir mér hið sanna; því hann hlýtur að vita um

hagi hennar." Andrés færðist undan, scm leingst hann mátti með mörgum

afsökunum, en það tjáði ekki, svo þar kom um síöir, aö hann hét aö for-

vitnast um hagi GuÖmundar. Gekk hann síöan þángað, er hann haföi skiliö

viö hann, og sá þá, hvar GuÖmundur var búinn aö kveöa dverginn út úr

steininum og aö kerrunni meö smyrsla bauk stóran í hendi. Dverginum

varö svo hveiffc viö, er hann sá manninn, að hann hvarf aptur sem eldíng

inn í stcininn, og luktist steinninn í skyndi. Guömundi brá mjög viö, og

sagði, að sér mundi ekki auðiö verða að renna sköpum þessum: „Mun mér vera

ætlað,
u

sagði hann, „aö bera vanmætti mitt til grafar, og veröi vilji drottins;

en eingum mannlegum krapti er nú auðið, að haíá dverginn framar út.
u Síöan

fór Guðniundur heim og bjargaöi nauðsyn þess, er kominn var, og bar síðan

mæöu sína með þolinmæði. — Svo hefir enn verið sagt frá, aö eitt sinn hafi

maður komið á glugga yfir Guðmundi um nótt, og kallaö inn til hans : „Hjálp-

aðu mér, Guðmundur, andskotinn eltir mig.u Guðmundur mælti: „Hvar er

hann?u Hinn svarar: „Fyrir sunnan bæinn og kominn hartnær að húsum.u En

þetta var draugsendíng. Guðmundur bað manninn fara af glugganum

og kvaö þar út um ramaukin ljóð til draugsins, svo hann fór að lyktum

þar niður, sem hann var kominn, skamt frá húsveggnum. Voru þar settir

marksteinar, sem draugurinn fór niöur, og sér þá þar enn í dag.

ÞórðupDIagmissonáStrjúgi. (Eptir handrifi sérá Skóla Gíslasonar.) þórður

á Slrjúgi var ákvæðaskáld. þaíí er mælt, að hann hafi ort Rollantsrímur og

lágzt, m'éoan hanu var að því. En þegar hann var kominn á fætur, sá hann,

að rímu hafði verið bætt viö. Hann kallaði þá á dóttur sína og mælti:

„fcessi er ríman bezt ort, en ekki þurftir þú að gjöra ráð fyrir dauöa

míriúm," og síó hana lððrúng. Einu siniil kom þórÖur í Höfðakaupstað

;

var þar vegiö af honúm, án þéss að hann feingi nokkra rettíngu á því,

eða kæmi orði fyrir sig. Hann mælti þá við kaupmanninni „Geföu mér í

staupið úr ámunni þarna." KaupmaÖur mælti: „Fjandinn hafi þann drop-

ann, sem í henni er.
u

jp& kvað Hrður:

„Krefst jeg þéss af þér,

scin kaupmaður gaf l>ér, kölski og fjandi-

I ánmna farðti óstöðvandi,

og af henni hrittu 1 hverju bandi.'
c

þá sprakk áman; en þaö, sem í henni var, steýptist á búðargólfið.

þórðúr gekk út, lcit til skips þöss, er var á höfninni, og kvaö:

„Kristur íriihn fyrir kraptinn þinnj

kóngur himins frægi:

geföu þánn vind á græöishind,

aö gángi alt úr lagi.
u l

.

1, „íSviptu" hafa áðriri Vestfirðíngar eigna vísu fessa þormóði í Gvendareyum, og

segja, aÖ jiann haíi kvcÖiÖ hana viö kaupmanninn í Stykkisliólmi.
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Sumir segja, aö þóröur hafi þó iðrazt eptir og kveðið vísuna aptur

svona

:

„Kristur minn fyrir kraptinn j>inn,

kóngur himins og láða:

gefðu þann vincl á græðishind,

aö gott sé viö aö ráöa. a

En þegar veöriö gekk eigi aö síður upp, mælti þóröur: „Slíks var

von, því að ekki gat eg beðið þeim dönsku hundum góðs með eins heitum

huga, og eg bið þeim ills.
u Lagöi þóröur af staö úr kaupstaönum, reiöur

mjög, og fylgöi honum maður. En þegar þeir voru komnir nokkuð áleiðis,

tók að hvessa, svo lítt var reitt. þá kvað Hrður við lagsmann sinn

:

,,þó slípist hestur 1 og slitni gjörö,

slettunum ekki kvíddu.

Hugsaðu hvorki um himin né jörð,

en haltu þér fast og ríddu." 2

í stormi þessum fórst skipið með rá og reiöa.

Á efri árum sínum var þórður eitt sinn á ferð hjá Helgavatni f

Vatnsdal. þetta var á útmánuöum, og var hjarn og reiöfæri gott, en full-

komið hagbann. þá mætti honmn maður, er bar heybagga mikinn á baki.

þórður kastaði þá fram stöku þessari í gamni:

„Aldrei átti jeg á því von,

að það svo við bæri,

að sterki Ormur Stórólfsson

staðinn upp aptur væri.
u

Maðurinn hét Jón, og hafði hann feingið bagga þenna í heyþrotum.

Tók hann þetta fyrir gabb, en var ákvæðaskáld, og svaraöi hann í Ijóðum

með þykkju. Jókst kveðskapurinn svo, að fcórður kvað auðnuleysi á Jón,

en Jón holdsveiki á þórð. Mælt er, aö þóröur hafi kveðið holdsveikina

af sér hálfum en ekki viljað freista drottins, með því að kveða hana af

sér öllum.

Kolbeinn á Bjarghúsum. (Eptir handriti séra Skúla Gíslasonar.) Kolbeins

er áður getið, þar sem hann varð fyrír skrímslinu á Vesturhóijsvatni.

Hann var heldur forn í skapi og þókti andríkur. í elli sinni var Kolbeinn

fiæmdur burt frá koti því, sem hann bjó á, Bjarghúsum ; því olli Kristín

nokkur Jónsdóttir. Hún var ríkiskona, en vildi ná kotinu fyrir eitt barn

sitt; því henni þókti það hæfilegt fyrir frumbýlíng að byrja búskap á. þá

kvað Kolbeinn þetta:

„Kristín i Nýpukoti

Kolbein flæmdi frá Bjarghúsum.

1. „Klár," abrir.

2, Sumir eigna vísuna Páli Yídalín.
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Rekkur í ráðaþroti

reynist af huga illfúsum."

SíÖan er mælt aÖ niöjar Kristínar hafi oröiö ólánsmenn.

Jón á Berunesi. 1 (Eptir handriti Jóns Sigurossonar í Njarbvík í Múlasýslu.)

þegar Jón óx upp fór að bera á fjölfræöi hans og skáldskap, og þókti

kraptur fylgja. Eitt sinn átti aö hýöa hann, eg man ekki fyrir hvað.

Alexander hét bööullinn; Jón þorláksson var þá sýslumaöur. En þegar til

málanna kom, og bööullinn reiddi upp vöndinn, kastaði Jón fram stöku þessari

:

„Alexander fjölfundinn,

forblindur í syndiun,

vill granda, grályndur

gaur, kundi, níöhundur

hér standi blíbundinn,

ber vönd í tveim höndum."

ViÖ þetta brá Alexander svo, aö hann stóö meÖ uppreiddan vöndinn,

stirður sem tré, og varð aldrei samur síðan. En ekki varð meira af hýð-

íngu Jóns. Heyrt hefi eg þess getiö, að eitt sinn voru þeir á ferð á fjall-

vegi einum, Jón sýslumaður og hann. Lenti i>á í kappræöum milli þeirra.

ekki hefi eg heyrt út af hverju; en báðir reiddust. þá sagði Jón:

,,Eimtán palla í fúna jörö

fjandinn dragi þig niöur."

I sama bili sprakk jörðin sundur undir hcsti sýslumanns , en hann

varö sjálfur lafhræddur, og baö hann í allra krapta nafni að bæta úr þessu.

Kastaöi hann þá fram nokkrum stökum, sem eg hefi ekki heyrt. þegar

hann gekk með björgum, átti hann að kalla á hamrabúa, og jafovel mana

þá til sín. Fleira man eg ekki að segja af Jóni á Berunesi.

Sigurður ti ÖndverÖarnesi. (Eptir sögn Hannesar skóara Erlendssoriar í

•

Reykjavík.) Ondverðarnes heitir bær einn á nesi l>ví, sem leingst skagar

vestur af Snæfellsnesi. þar bjó fyrrúm maður sá, sem Sigurður hét. Hann

var hagmæltur vel, og þókti vera kraptaskáld. Éinn frostavctur lagði ísa

mikla álstaðar í kríng um Snæfellsnes, svo hvorki varð róiö frá Öndverð-

arnesi né annarstaðar undir Jökli. En þar er svo variö sveitarháttum,

að þar er lítil önnur bjargræöisvon, en úr sjónum, og ef hann bregzt, eöa

verður ekki stundaður sökum ógæpta eöa annara hluta, eru Jöklarar illa

farnir. þegar ísinn haföi legiö um stund, svo'ekki varð á sjó komizt, kvað

Sigurður, og eru þessar vísur þar í:

„Sunnan vind á sjóinn

sendi af landátt gróinn,

l. ITans er áður getið í I, 1, 100—101. bls.
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svo maurúngs rífi upp móinn

magnelfd vargfuglsklóin

meö hríöum.

Rjúki reyðarpallur,

rifni svo Heimdallur,

aö elris jötunn allur

öskri buröasnjallur

Bráöni ís og brotni,

biö eg þess af drottni,

sem ryk fyrir stormi rotni,

rýrÖ svo bjargar þrotni

af sjónum."

Svo brá við, daginn eptir að Sigurður kvað þetta, að gjörði frostleysu

og rokviöri af landsuðri, svo allan ís leysti sundur og rak undan vestur í

haf. því uröu Jöklarar fegnir, og þökkuðu það þessum kveðlíng Sigurðar.

Kraptaskáld enn á lífl. (Eptir sögusögn VestfirÖiaga.j Fyrir vestan er

maður einn, sem kvaö vera kraptaskáld. Éinu sinui hafói hann týnt

lyklinum aö mötuskrínunni sinni, þegar hann reri út undir Jökli. Leitaöi

hann þá fyrst lykilsins dyrum og dýngjum, ed fann haun livergi. Sögðu

þá búöarmenn hans við hann, að hann skyldi ekki vera að þessari reki-

stefnu eptir lyklinnm, en neyta þess, að hann væri kraptaskáld, og kveða

upp skrínuna. Kvaö háun ]>á vísu þessa:

„Djöfull, koindu og dragöu upp skrá,

dugöu nú viö minni bón;

eg skal gefa þer af mer tá,

og eilítiega vera þinn þjón.**

Yiö þetta hrökk upp skrínan. En þegar frá leiö, segir sagan, að

maöurinn hafa fariö að verða nokkuö áhyggjufullur, þjegar haun fór að hug-

leiöa hiö guölausa og gapalega heit sitt í vísunni, og imyndað sér, aö

kölski mundi gánga ríkt eptir áheitinu. Er |>á sagt, að hann hafi kveöið

af sér skuldbindíng sína, en það hafi hann næst sér tekið aö fá hana ónýtta.

Stundum eru ]>að ummæli galdramáhna eða þéirra, sem fornir ]>ykja

í skapi, er olla öðrum óhamíngju, ,
og verða að áhrínsoröum, eingu síður

en ákvæöi kraptaskálda. Ummælum sýnist mega skipta í tvent: heitíngar

(formælíngar og forbænir) og álög. En ]>aö er kallað „að heitastu og

„heitíng,
44 ]>egar menn biðja í heipt hver öörum mikilla bölbæna, og oröa-

tiltækin', „aö veröa fyrir álögum," „vera í álögum 14 eða „undir álögum,a

eru höfð um alt þaö, hvort heldur eru menn eða hlutir, sem háö er áhríns-

orðum annara, einnig eru þau höfö um þá menn, sem hafa orðið aö skipta



hömum fyrir ummæli, sem alkunnugt er úr fornum sögum. Hér skal n

getiö nokkurra heitínga og álaga.

Blótbjörk. (Eptir handrití sðra Jóns þórðarsonar, nú á Aubkúlu.) Framan
undir Lýngdalsheiði í Grímsncsi stendur bær, er Björk heitir. En á

heiðinni fyrir austan bæinn stendur eyðibær, er Blótbjörk er kallaður;

markar þar enn í dag fyrir túngarði og öllum útihúsum, en bæarhús sjást

eigi. Er svo §agt, að eina jólanótt fóru allir til aptansaungs , nema tvær

kerlíngar og dreingur, er heima var. En er fólkið var komið til kirkjunnar

út að Klausturhólum (er utar stendur undir heiöinni), fóru kerlíngarnar að

deila út af því, að báðar vildu vera matseljur; tók þeim bráðum að sinnast,

og tóku mjög að blóta. Dreingnum fór að ofbjóða og flýr út í fjósið.

Dvaldi hann þar um hríð, þángað til fjósið fór að skjálfa. Leitar hann þá

á dyr og linnir eigi hlaupum, fyrr en hann er kominn út að Klaustur-

hólum og segir fólkinu frá. En er að bænum var komið , sást eigi neitt

eptir af honum, og er þar síðan svart flag eptir; en bærinn var færður

utar undir heiðina. þessi atburður var kendur formælíngum kerlínganna.

Lautin í skálagólílnu á Draflastöðum. (Bptir handriti söra Beneclikts

þórðarsonar á Brjánslæk.) Á Draflastöðum í Fnjóskadal var skáli fram yfir

daga Bjarna Jónssonar, sem bjó þar áður hann flutti að Laxamýri. í skála-

gólfið var laut, sem aldrei varð fyld, því jafnótt og hún var sléttuð með

torfi og mold, kom hún brátt aptur. Hvernig þessi laut var til komin,

um það höfðu menn þá sögu úr gömlum kerlínga bókum, aö kerlíngum

tveimur hefði orðiö eina jólanótt sunduroröa í skálanum, og heföu þær að

lokum deilt svo leingi og grimmilega, að þær hefðu báöar sokkiö þar niöur í

gólfið, sem lautin hefir síðan verið eptir; og iólk, sem í skálanum var,

hefði lángt fram á jóladaginn heyrt óminn af rimmu þeirra upp úr gólfinu.

Hafa menn það fyrir satt, að kerlíngar þessar hafi veriö bæöi skapstórar

og þrályndar.

r

Tyrkja-Gudda og Olafur skozki. (Eptir sögn Jóns málaflutníngsmanns

Guömundssonar og Gesti Vestf. V. ár.) það bar við eitthvert sinn , að förukarl

sá, er Olafur hét, og kallaður ,,skozki,
u kom aö Saurbæ á Hvalfjaröarströnd

til Tyrkja-Guddu
,
og bað hana að lofa sér að vera, því séra Iíallgrímur

var á eingjum með heimamönnum sínum, og leyfði prestskonan honum það.

Olafur þessi þókti bæöi grályndur og forn í skapi. þegar hann var búinn

að fá að vera, baö hann Guddu, aö gefa sér skæöi á fæturna. En hún

neitaði hontim um þau, og sagðist ckki eiga þau til í eigu sinni. Olafur

varð þegar uppi með íáryröum, og bað þess, að skæðin brynnu, þar eptir

sem þau væru til í Saurbæ. En Gudda svaraði honum með þeirri ofstæki,

sem henni var eiginleg, og sagöi: „þaÖ væri tilvinnandi, ef þú brynnir Þá

meö. u þókti þar hafa sannast hið fornkveðna: „ekki veit, á hverri stundu
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mælt er," því sömu nóttina brann allur bærinn í Saurbæ og mikið af

búshlutum til kaldra kola, en fólk alt komst af, nema Olafur skozki ; hann

brann þar einn inni. þetta var áriö 1662, 15. dag ágústm. Til þessara

fáryröa og forbæna Olafs og Guddu er sagt, aö séra Hallgríniur líti í 9.

versi í 28. Passíusálminum, þar sem hann segir:

„Atliugagjarn og orövar sért,

einkum þegar þú reiöur ert;

formælíng illan finnur staö,

fást mega dæmin upp á það."

Smali. (Eptir handriti sera Jóns þórðarsonar, nú á AuÖkúlu.) Framan Ulldir

Skarðsfjallí í Landmannahrepp í Rángárvallasýslu stendur bær sá, er

Skarö heitir.
1 Fyrir austan túniö stendur einstakur klettur jaröfastur. Hann

er að vestanveröu svo sem hálf önnur mannhæö á hæö, en aö austanverðu

er hann nokkuö lægri. Uppi á honum standa þúfur tvær. það er sagt,

að einu sinni hafi mjaltakona reiözt viö smalann fyrir þaö, að nokkrar ær

vöntuðu úr kvíunum. Urðu þau bæði reiö og heituðust, og urðu að steini

þessum, en þúfurnar eru höfuð þeirra. Steinninn er kallaðar „Smali.
4C

.

Skólapjónusturnar. (Eptir sögn gamallar konu í Borgarfiröi.) þ»að er

kallað að heitast, ef menn í heipt biðja hvor öðrum mikilla óbæna, og

eiga heitíngar opt aö hafa oröið að áhrínsorðum.

Svo er mælt, að þegar skóli var í Skálholti hafi þar verið tvær skóla-

þjónustur. þær voru báðar illar mjög í skapi, og þúngyrtar, ef þvi var

að skipta. Ekki er þess getið, að þeim hafi komið illa saman. En svo

bar til i'yrir jólin einn vetur, aö önnur þjónustan þurfti aö fara eitthvaö

út, en veður var ílt og bylur. Hún tekur þá nýþvegnar nærbrækur af

einhverjum skólapilti, sem hin þjónustan þjónaöi ; því hún haföi ekki annað

fat hendi nær til að fara í. Fór hún síðan í brækurnar, og uröu þær

allar votar og óhreinar. þegar hún kemur inn aptur segir hún hinni

þjónustunni frá, og biöur hana, aö misviröa ekki þetta tiltæki sitt viö sig,

þó hún hafi tekið brækurnar á laun við hana. En þjónustan brást reið

viö, og atyrti hana. Eykst þetta svo orð af oröi, þángað til þær heituðust,

og sukku þær þá báöar niöur í jöröina. Var önnur komin í hné, eu önnur

upp í mitti, þegar að I>eim var komið. BQupu þá skólapiltar til, og kiptu

þeirri upp undir eins, sem grynnra var sokkin. Var hún þá borin burt.

Síðan tóku þeir til hinnar, en hún var föst fyrir. Tóku þá tólf á henni í

einu. þá segir hún: „Tíu toga að neöan, tólf toga að ofan
,

og takið á

fastara (betur), piltar." Gátu þeir loks náð henni upp, og ætlaöi þaö þó

aö gánga tregt.

1. Séra Jón ólst upp í Skarbi.
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Krýs og Ilerdís. (Algeing saga í Rángárvalla-, Ámes- og Gullbríngusýslum.)

Sunnan á Islandi eru bæir tveir; heitír annar Krýsuvík, og er hann

austastur bær í Gullbríngusýslu með sjávarsíðunni; en hinn er nefnclur

Herdírjarvík ; það er vestastur bær í Árnessýslu. fcetta eru næstu bæir

sinn hvoru megin viö sýslumótin; hvorttveggja er landnámsjörð, og svo að

ráöa,, sem sín konan hafi gefiö hvorri nafn, er þar bjuggu leingi, og hét

sú Krýs, er bygði Krýsuvík, en Herdís bú, er setti bú í Herdísarvík.

Jarðir þessar hafa alla tíma veriö taldar með beztu bólstööum hér á

landi, og er þaö ekki að undra; því báðum fylgir útræði, fuglberg mikið
V

og trjáreki nógur. A landi áttu báðar jarðirnar veiðivötn ágæt : Krýsuvík,

mörg í suður og austur frá bænum, þar sem hann er nú, en Herdísarvík,

litla tjörn eina í heimatúni, milli sjós og bæar. Rétt hjá veiðivötnunum

átti Krýsuvík stareingi mikið og fagurt; af því féllu 300 hestar á ári.

Herdísarvík átti aptur á móti ekkert eingi, cn beitiland svo miklu betra

fyrir sauði, en Krýsuvík, að nálega tékúr aldrei fyrir haga í Herdísar-

víkurhrauni; er þar bæði skjólasamt af fjallshlíð þeirri, er geingur ineð

endilángri norðurbrún hraunsins, og kölluð er Geitahlíð, og skógur mikill.

Nú þótt fjarskalaung bæarleið, hér uin bil hálf þíngmannaleið, sé milli

þessara bæa, þá af því þær Krýs og Herdís voru gránnkónur, var nábúa-

kritur megn á milli þeirra
;

því hvor öfundaði aðra af landgæðiun þeim,

er hin þóktist ekki hafa ,
Krýs Herdísi af beitilaudiim , en Herdís Krýs

aptur af einginu. Svo hafði leingi geingið, aö hvor veitti annari þúngar

búsiíjar; rak Krýs sauöfénaö sinn í land Herdísar; en Hertlís vildi aptur

ná í eingið
,

og beittust svo þessu á víxl ; með því landamerki viröust

annaöhvort hafa verið óglögg eöa eingin í það mund.

þegar þær grannkonurnar cltust meir, fóru þær síöur aö hafa fylgi á fram-

kvæmdum, til aö ásælast hvor aðra; cn ckki var skap þeirra að minna eða vægara

fyrir þaö. Bar þá svo viö einliverju sinni, að Herdís hafði gcingið út í hraun, og

síðan út mcö Geitahlíð, svo sem leiö liggur út í Krýsuvík. En utarlega undir

hlíöinni gánga úr henni hæðir nokkrar fram að hrauninú, og eru þœr kallaðar

Eldborgir. Yfir þcssar hæðir liggur vegurinn. þann sama dag, cr Hérdís tókst

þessa gaungu á hendur, fór og Krýs að heimán. í suðiir frá Krýsuvík cr slctt

melgata; cr hún nokkuð lángúr skeiðsprettur suður undir hornið á Geitahlíð; en

þegar komið cr fyrir það horn, blasa Eldborgir við sunuar mcö hlíðinni, og er

allskamt þángað undan hlíðarliorniuu. Nú segir ckki af ferðum þeirra grann-

kvennanna, iýrr enKrýs kemur þar á götunni, sem húnliggur yiir hina nyrztu

Eldborgina, þá kemur Herdís í flasið á henni aö sunhan. þegar þær hittust, varð

fátt af kveðjum, en því fieira af illyrðum á milli þeirra, cr hvor um sig þóktist

eiga land það, cr þær stóðu á. Ekki cr þess að vísu gctiö, hvcrnig hvorn

um sig hafi farizt orð; en svo lauk, að hvor hczt við aðra vcgna landa-

dcildarinnar. Lagöi þá Krýs það á Hcrdísi, að allur ætur silúngur skyldi

hverfa úr veiðitjörn hcnnar, en vcrða aptur iúll af loðsilúngi, sumir segja
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ofugugga. En Herdís lagöi það aptur á Krýs, að allur silúngur í veiöi-

vötnum hennar skyldi verða að hornsílum. Enn lagði Krýs það á Herdísar-

vík, að þaðan skyldi týnast tvær eða þrjár skipshafnir. Herdís mælti aptur

það um fyrir Krýsuvík, að stareingið þar skyldi smá-sökkva á hverjum 20

árum, en koma upp á jafnlaungum tíma. Eptir þessi ummæli sprúngu

þær báðar, þar sem þær stóðu, og eru þær dysjaðar báðar til vinstri

handar við götuna, þegar riðið er útí Krýsuvík norðan til á Eldborginni

nyrztu, og sér dysirnar þar enn
;
dys Krýsar er það, sem nær er Krýsuvík,

en Herdísar hitt, sem fjær er. Meðan þær voru að mæla hvor um fyrir

annari, komað þeim smalinn úrKrýsuvík; en svo brá honum við heitíngar

þeirra, að hann féll þegar dauður niður, og er hann dysjaður hægra megin

við götuna , þar upp undan , sem þeirra dys eru niður undan , svo ekki

skilur nema gatan ein.

Dys þeirra grannkonanna eru enn kölluð Krýs og Herdís, og þar með

eru þau kölluð sýsluskil Gullbríngusýslu og Árnessýslu, svo eru þau og

talin landamerki inilli Krýsuvíkur og Herdísarvikur. En af ummælum
þeirra er það að segja, að í veiðivötnum Krýsuvíkur hcfir einginn silúngur

feingizt, svo menn viti, nokkurn tíma síöan, en fult er þar af hornsílum,

og f Herdísarvíkurtjörn hefir ekki heldur orðið silúngs vart ; en loðsilúngar

ætla menn þar hafi verið, þótt ekki sé þess getið, að neinn hafi af því bana

beðið. Aptur var það einn vetur eptir þetta, er sjómenn geingu til sjávar

snemma morguns frá Herdísarvík, en skemst leið er að gánga til sjávar þaðan

yfir tjörnina, þegar liún liggur, að þeir fórust allir í tjörninni ofan um hestís,

og segja menn þeir hafi verið 24 að tölu. Um stareingið í Krýsuvík er

það enn í dag sannreynt, að það lækkar smátt og smátt fram við tjörnina,

er það liggur að, svo að hún geingur hærra upp eptir því, uns hún er komin

yfir alt eingið eptir 20 ár ; en þá fjarar tjörnina aptur smásaman, svo eingið

kemur æ betur úpp, uns þaÖ er orðið jafngott og áður, að öðrum 20 árum

liðnum, og falla þá enn í dag af því 300 hestar af stör.

Svaiia Og Síða. (Eptir handrití sora Jóns þóröarsonar á Aubkúlu.) í miðri

Refasveit, sem er hérað eitt í Húnavatnssýslu, er vatn nokkurt, sem kallað

er Lángavatn ; vestur úr vatni þessu geingur síki, sem kallað er Heljarsíki

og er þessi saga sögð frá ]>ví. í vatninu var í fyrri tíð mikil veiði, og

veiddu í vatninu ásamt öðrum fleirum konur tvær, Svana, er bjó á Svau-

grund, og Síða, sem bjó á Síðu og voru opt deilur milli ]>eirra út af veiöi í

vatninu. Eitt sinn hittust þær að vestanverðu við vatniö, og leiddu hesta

sína saman, eins og fyrri ; cn í þetta skipti lauk svo, að l>ær hcituðust og

opnaði þá jöröin sig, og svalg ]>ær báðar, og sprakk þá fram síkið, sem
síðan er kallað Heljarsíki. þau álög eru síðan á vatninu, að aldrci geingur sil-

úngur í l>að eöa aörir ætir fiskar, sem þó er sagt aö séu í öörum vötnum þar í

kríng, en nóg er þar af hornsílum, sem einginn maöur leggursér til munns. 1

1. Sjá Dr. Maurors Isl. Volkss. 105.— ÍOG. b\s. •
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Laxnes. (Eptir sögn manna í Mosfellsdal.) Ofarlega í Mosfellsdal í Kjal-

apnessþfngi stendur bær sá, sem Laxnes heitir. Hann stendur á nyrðri

bakka Köldukvíslar , en það er aöaláin í dalnum. Neöar og allskamt frá

sjó stendur sá bær á nyrðri bakka sömu ár, sem heitir Leirvogstúnga.
9

A báöum þessum bæum var í fyrndinni laxveiði mikil í Köldukvísl, en nú

er hún aö eins í Leirvogstúngu, en alls eingin í Laxnesi, og er sú orsök

til þess, sem nú segir.

í fornöld bjó sín kerlíng á hvorum bænum, Laxnesi og Leirvogstúngu;

þær voru fornar í skapi og fjölkunnugar báðar. Ann hvorug þeirra annari

veiðinnar í Köldukvísl, og seiddu laxinn hvor frá annari. Á endanum

heituöust þær út af veiðinni, og varö Leirvogstúngukerlíngin þeim mun
drjúgari, aö hún gat séö svo um, að einginn lax geingi framar upp fyrir

Leirvogstúnguland í Köldukvísl. fcessi álög hennar haldast enn í dag,

svo að eingin laxveiöi er ofar í Köldukvísl, en fyrir Leirvogstúngulandi. 1

Fúlatjörn. Á Finnstöðum í Kinn voru bræður tveir með móður sinni;

hétu þeir Finnur og Bolli. þar undan bænum á Finnstöðum var lítið vatn,

og í því mikil silúngsveiði. þegar móðir þeirra eltist og hætti bústjórn,

skiptu þeir bræður landi með sér, og hlaut Finnur fremri hluta landsins,

þar sem Finnstaðir eru nú, og dregur bærinn nafn af honum. En Bolli

bygði bæ á nyrðri jaðrinum, þar sem nú er eyðibýlið Bollastaðir. Móðir

þeirra bræðra fylgði Bolla syni sínum. Ekki leið á laungu, áður þeir bræður

fóru að deila um veiðina í vatninu; vildi Bolli hafa hana hálfa, en Finnur

spilti veiöinni fyrir bróður sínum, því hann vildi einn eiga veiðina alla, og

fór Bolli halloka fyrir ofsa hans. Varð þá móðir þeirra bræðra svo reið,

að hún lagði það á, að vatnið skyldi þaðan í frá verða fúlasta leirtjörn,

sem ekkert kvikindi þrifist í, og svo varð siðan. Vex þar nú lítið stargresi.

En af Fúlutjörn er Kaldakinn (bygðarlag) stundum nefnd Fúlakinn. 2

Tólfhundraðavatn. (Eptír sögn skólapilta aö austan, 1847.) Fyrir austan
f 9 9

bæinn í Utey í Laugardal í Arnessýslu er tjörn ein ekki stór. Uteyarmenn

höföu fyr meir silúngsveiöi í tjörninni, en þau álög voru á henni, aÖ aldrei

mætti þar veiða meira í einu, en til næsta máls. — Seinna kom sá bóndi

að Útey , sem brá út af þessu
,
og hélt , aö álög þessi mundu vera harla

marklítil. Hann tók sig því til, og veiddi á lítilli stundu 1200 silúnga í

tjörninni. En upp frá því heíir aldrei verið nein veiði í tjörninni, og er

hún síðan kölltið Tólfhundraöavatn.

Silúngsveiðin í Krókatjörn. (Tekiöoptirsögnkan(l.ITalltlórsGu(5Inundssonal
,

frá Ferjukoti í Borgarííröi.) Krókatjörn heitir tjörn ein nálægt Ferjukoti við

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Yolkss. 105, bls.

2. Eptir handriti séra Jóns Kristjánssonar á Yztafelli.



TÖFRABRÖGÐ 479

Hvítá í Borgarfirði. Hún er afardjúp og kölluö tvíbytna. það er sagt,

aÖ einu sinni bjó kona nokkur í holti einu vestantil við tjörnina, sem heitir

Tjarnarás. Hún átti tvo syni. fcegar þeir voru komnir á legg, veiddu

fceir silúng í tjörninni til matar sér. Einu sinni drukknuöu þeir báöir í

tjörninni, þegar þeir voru aö veiöa í henni. Móöir þeirra syrgöi t>á mikið,

og mælti svo um, aö eingum skyldi framar heppnast veiði í tjörninni.

Einu sinni seinna fór Ferjukotsbóndinn aö veiöa í Krókatjörn. Tók

þá út ferjubátinn og brotnaði í spón. Síöan hefir einginn reynt til að

veiða silúng í tjörn þessari, t>ví einginn hefir viljað verða fyrir óhöppum

fyrir taö. " * ^ * # /.
W fiyfe$: mvfr

Skáneyar - Grímur. (Eptir sögn Reykdælínga í Borgarfiröi.) Svo bar til

einn dag á meðan GuÖmimdur biskup helgi sat í Reykholti, aö t>ar kom
bóndi einn úr dalnum. Hann hét Grímur og var bóncli á Skáney. Hann

var maður gamall, og forn í skapi. Sveinum biskups fcókti Grímur skrít-

inn, og gjöröu mjög gys að honum. Einn ^eirra hæddi yó karlinn fremur

hinum; hann var oflátúugur mikill. Grímur segir við hann, að þess muni

ekki lángt að bíða, aö af honum fari oflætið, og sé honum betra aö láta

sér hóflega. Maöurinn skaut skolleyrunum við orðum Gríms. En þegar

biskup fór frá Reykholti, reið hann niöur dalinn. Var i>á maöur sá, sem

mest hæddi Grím, aÖ leika sér aö i>vf, að setja spjótiö fyrir brjóst sér,

og ríða svo. Biskup baÖ hann aö gjöra pað ekki, en hann fór ekki aö

i>ví, og sagðist mundi sjá um sig. En í pessu bili hnaut liestur hans,

svo spjótið stakkst í gegnum manninn. Féll hann dauður niður af hest-

inum. Lét biskup dysja hann þar viö götuna, skamt frá Kleppjárns-Reykjum

undir norðurendanum á Hamramelum, öllum ofiátúngum, sem um veginn

færi, til viövörunar. Hjá dys tessari má einginn ríöa, nema hann kasti í

hana þremur steinum, annars vill honum til eitthvert slys á ferðinui.

lJopskafjorður og Nesvogur. CEptir Dr. Maúrers Isl. Volkss. 105. bls.)

MaÖur er nefndur Báröur; liann fór á skipi yfir þorskafjörö meö 5 öörum

mönnum, deildi illdeilum við H, og drap {>& alla. Tveir ]>eirra voru

bræður, synir galdrakonu einriar, og varð hún svo heiptarfull af drápi sona

sinna, að hún lagði paö á fjörðinn, að aldrei skyldi þar fást fiskur úr sjó,

fyrr en 20 manns heföi týnt í honum lífi sínu. Sagt er, aö séra Priörik

prófastur Jónsson hafi verið sá tuttugasti, sem drukknaði í firöi þessum

1840, af tví fyrr féll aö, en varði, en hann var ríðandi. — Sagt er og,

aö Nesvogur.hjá Stykkishólmi sé undir álögum. Sonur gamallar seiökonu

drukknaði í þeim vogi ; þá lagði hún l>aö á voginn, aö tuttugu menn skyldi í

honum drukkna. það er mælt, að nú (1858) séu 19 búnir að drukkna í

honum, og hver maður er hræddur við voginn, því einginn vill verða fyrir

því, að verða hinn tuttugasti.
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Stóri-steinn. (Eptir sögn skólapilts að vestan 1845.) Vestur á Múlanesi

er steinn einn mikill á milli Skálmarnessmúla og íngunnarstaða. Einu
r r

sinni var prestur í Múla. þá bjó íngunn á Ingunnarstööum. Hún gat

ekki goldið presti tekjur sínar; svo var hún fátæk. íngunn átti eina kú,

og var það hinn helzti bjargargripur hennar. Prestur vildi einkis í missa

;

því hann var harður í tekjum, og er hann sér, að hann fær ekkert hjá

íngunni, fer hann til íngunnarstaða, tekur kú íngunnar og fer með hana

heimleiðis. En þegar hann kom, þar sem nú er steinninn, kom steinninn

ofan úr fjallinu, Múlanessfjalli, og varð prestur undir honum, og liggur

hann þar enn í dag. En ekki snerti steinninn kúna, og fór hún heim að
r

Ingunnarstöðum aptur.

Kýrsteinar. (Eptir sögn skólapilta aö vestan 1845.) Vestur í Gilsfirði,

milli Garpsdals og Gróustaða, er holt eitt, sein kallað er Kýrsteinaholt.

Dregur það nafn af steinum, æði mörgum, sem stauda uppi á þvf. Steinar

þessir eru líkastir stórum taðhrúgum, og ólíkir öllu öðru grjóti, sem þar er. Eru

steinar pessir kallaðir Kýrsteinar. En þeír eru svo til orðnir, að Gróa á

Gróustöðum breytti kúm prestsins í Garpsdal í steina þessa, þegar hún fékk

eingu við ráðið við prest um það, að láta þær ekki gánga í túni sínu, né eingjum.

(xaungukonu-steinn. (Eptir handrití sera Jóns Norðmanns.) Á hamri

einum, ekki lángt frá Arnarstapa undir Jökli, er strókur, sem heitir Gaungu-

konu-steinn. Hraun er þar upp undan, og stendur svo á því, að förukona

sat einu sinni undir steindránga þessum, þegar lest ein fór um veginn

þar rétt hjá. Hún beiddi lestamennina beinínga; en þeir synjuðu henni

um alla ásjá. Bað hún þá hraunið yfir Iestina, og varð hún þar undir.

Til eru enn fleiri ummæli, en i>au, sem nú hefir verið áminnst, t. d.

á þúfum og hólum í túnum og útantúns, skógarhríslum og hrfsrunnum,

semvaxa einir sér, helzt ef það í klettum eða nærri þeim, og á einstökuni

veiðitjörnum. Hefir þaö verið gömul trú, að alt þess konar væri eign ein-

hverrar vættar eða álfa, sem legði reiði sína á bóndann þar, sem eitthvað

af þessu væri í landareign, og væri yrkt honum til hagsmuna einhverra,

hvort heldur það var gjört í boði hans eða banni, og gyldi hann þess með

einhverju móti, ef það væri notað, en nyti þess, ef hann léti það ónotað.
1

HólHn og dældin á Ilrauni. (Eptir Jónasi Jonassen , factor í Keykjavík,

sem ólst upp á Stóra-ilranni.) Á Stóra-Hrauni á Eyrarbakka er hóll einn í

túninu, fyrir noröan bæinn og fjósið, en fyrir austan hólínn er aptur dæld

nokkur í túninu. Sigurður stúdent Sigurösson, sem nú býr á Hrauni,

komst svo að peirri jörð, að kona sú, sem Íngunn heitir, gaf honum hana

með sér í proventugjöf
,
og haföi hún leingi verið þar áður, en Sigurður

1. Nokkur dæmi upp á sJíkt erU aöur talin í álfesögum.
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flutti þángab. þegar hann var þángaö kominn, varaöi Ingmm hann vi& a&

láta slá hólinn og dældina, og sagði, að einhvér óhöpp mundu af því

standa, ef svo væri gjört. Siguröur fór aö ráöum hennar í því, og lagöi

bann fyrir hvorttvcggja. Leiö svo og beið, aö hvorugt var slegiö í nokkur

ár, uns vinnumaöur sá kom til Siguröar, sem Eiríkur hét; hann þaut einn

morgun í og sló bæöi hólinn og dældina, áöur en húsbóndi hans vissi af,

fyrr en alt var búið , svo ekki dugði um aö tala. En sama daginn brá

svo viö, aö flaug undir 6 ær hjá Sigurði, og kendu menn það því, að hóll-

inn og dældin heföu verið slegin. Sumarið eptir lét Sigurður taka fjósið á

Hrauni. Bás sá, sem er innstur í fjósum og gagnvart dyrum, er á Suöur-

landi kallaöur hlööubás. Á þeim bás stóð þá stálmakýr, og átti ekki

eptir nema viku til talsins, er fjósið var rifið. Hella stór var í flórnum

rétt fyrir aptan hlööubásinn ; hana bannaði íngunn gamla aö hreifa
,
og

sagöi , að niikið mundi viö liggja , ef sér væri ekki gegnt til þess ; enda

bannaði Sigurður mönnum sínum að gjöra það. En af því „sjaldan vinnst

vel varaöur glæpur," þausnaöist Eiríkur, sem fyrr var nefndur, í helluna,

og reif hana upp. þegar lopta fór undir hana, var þar geymur mikill og

gap undir öllu, svo lángt sem til náöist aö kanna meö járnkarlinum. Var

svo önnur hella Íátin aptur yfir gatið. En svo fór eptir þetta; aö stálma-

kýrin, sem stóö á hlööubásnum, bar ekki alt suniarið, en dróst upp, svo

þaö varð aö skera hana um haustið, og sást þá, að kálfurinn hafði visnað

með henni. Sú kýrin, sem stóö á næsta bás ööru megin fyrir framan

hlöðubásinn, skufslitnaði. f^etta sama sumar þaut Eiríkur enn í að slá

dældina, og flaug þá undir 3 ær á Hrauni, og voru öll þessi óhöpp kend

því, aö brugöið var út af fyrirmœlum lngunnar, því þaö er trú, aö einhver

forn ummæli liggi á þessu þrennu á Hrauni, hólnum, dældinni og hellunni,

oghelzt í oröi, aö hóllinn og dældin væri slægjuland álfa. 1 En viö eingu

þessu hefir Siguröur látið hreifa síöan.

Andraltaug* (Af Skarösströmi.) I Skarðslöndum fyrir vestan er eya

ein , sem Hólaey heitir. Noröur úr henni geingur höföi eiun
,

hálfklip-

inn frá eynni, og heitir liann Andraliaus. Hausinn er nokkuð viölendur

ofan og grasi vaxinn mjög, og það því fremur, sem á honum hefir verið

sú trú, að ekki mætti slá hann. þessi trú helzt enn, og hefir þróazt viö

þaö, aö sá, sem bjó á Skaröi, hver sem þaö nú var, let einu sinni slá

hausinn og hiröa af honum heyiö. En haustiö eptir vildi svo til, að margt

af Skarösí'enu flæddi og drapst, ekki einúngis }>að, sem gekk í Hólaey og

1. Víöa eru jnifur í túuum bæbi áSuður, Vestur NorÖurlaudi, sumstaÖiir eiu, sum-

StaÖar tvser og aumstabar þrjár, sem aldrei má slá, því sú er trú á þúfum ^ossum, aö }>aö

komi bóndaúum aptur í koll. Hvergi veiteg, að tiltekiS sé, hver þúfur þessar eigi uema á

Vesturlamli, ]>ar eru )>ær neindur „álíajiúíur^. Sbr. básinn í llólafjósi í Iijaltadal, scm
ekki mátti bin6a kiui, liiskupasögur, ], 171. bls.
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Andrahausi, heldur og þaö, sem var í hinum eyunum, og þókti þaÖ fremur

tiltökumál. En vinnufólkið á Skarði þóktfst hafa séö bergrisa einn, sem

menn ætluöu aö væri Andri karl, vaöa þaðan í hinar eyarnar, þángað sem

féð drapst, og þókti með þvi sýnt, að risinn vildi láta bóndann á Skarði

koniast að keyptu fyrir sláttinn á Andrahausi sumarið áöur. Síöan hefir

Andrahaus aldrei veriö sleginn, og haft er það cptir Kristjáni Magnusen

kaminerráði, sem nú er á Skaröi, aö aldrei skuli sér veröa þáð, aö láta

slá SÍajan^^^
: úy<r^<?i} ' [f'--

;

-

;

J /;tv yr*.

IIóHinn á Sneis. (Tekið eptír sögn Arnljóts OJafssonar.) Sneis heitir bær

einn í Laxárdal. Framan undir bænum er hóll; hann er grasgefinn mjög,

en eigi má slá hann; því í hólnum býr álfkona, og er hann slægjuland

hennar. Helgi heitir bóndinn, sein nú (1847) er á Sneis; hann slær hól-

inn og hirðir ekki um sögur manna. En þess vegna segja sumir að hann

sé fátaikur, aö hann slái hólinn álfkonunnar; því hún þoli honum

Hjallinn á Núpi. (Tekiö eptir sögn Arnljóts Ólafssonar.) Núpur heitir

bær í Laxárdal. Upp undan bænum er hjalli, lítiö utar en bærinn. það

er býsna hár hamar grasi vaxinn, og er þar hrísrif gott. Fjallvættur býr

í hjallanum og er gott að koma sér vel við hana. Hún á hrísrif alt í

hjallanum, og má ekki rífa bar frá henni. Fyrir skömmu bjó kona ein á

Núpi, margkunnug haldin, en ekki þó göldrótt kölluð. Hún kom ser vel

viö vættina í hjallanum, og þókti þaö valda því , aö hún haföi ætíó nóg

fyrir sig að leggja, og það laungum tíma eptir að hún var örvasa oröin.

Bóndinn , sem nú (1847?) býr á Núpi, hefir látiö rífa hrís á hjallanum.

En fyrir nokkrum árum fékk hann sjúkleika ókennilegan, sem enn (1847?)

hefir eigi læknaður orðiö, og veldur því hjallavætturin.

Birkihríslan. (Eptir húsfrú HólmfríÖi þorvaldsdóttur í Reykjavík.) Alistur

hjá Hörgsdal í Skaptafellssýslu vex birkihrísla einstök, há og fögur, í gil-

barmi einum. Ekki má höggva hana upp eÖa skeröa til neinna nauösynja,

enda er hún eini skógarviöurinn, sem til cr í þeirri landareign. Einu

sinni var kvcnnmaður aÖ reka kýr þar nálægt, sem hríslan var. Kýrnar

rákust illa, og yildu tvístrast; en stúlkan haföi hvorki hund mcö sér, hé

neitt í hendinni, sem baulur gætu haft beig ;xf. þegar stúlkan fór fram

hjá birkihríslunni, verður henni þaö fyrir, að hún brýtur ánga af henni eða

grein, til aö hafa í hendinni, og slær svo meö greininni í einhverja beljuna,

sem verst rakst, þar sern hún gekk í halla. En í sama vetfángi, og höggið

kemur á hana, skellist kýrin niður kylliflöt og lær-brotnar, og var það

kent því, aö stúlkan heföi barið hana með grein af þessari hríslu, sem

ekki má skeröa meö neinu móti.
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Viðihríslup í klettum. (Eptir handriti séra Skúla Gíslasonar.) þegar

viðihríslur og smá-runnar vaxa í klettum, er sagt, að huldufólk eigi það.
r

Merkur maöur, sem enn lifir, heíir svo frá sagt: „I barnæsku minni tók

eg eitt sinn hríslu i kletti hjá kvíabóli. Varö t>á smalinn hræddur, og

sagöi, aö huldufólkiö í klettinum mundi reiöast, svo t>að lilypi undir

ærnar, eöa eitthvað yröi að þeim. þó varð eg svo heppinn ; aö sú spá

rættist ekki."

Gónapyttur. (Tekið eptir sögn Amljóts Ólafssonar.) Gónapyttur heitir

pyttur einn á milli RefsstaÖa og Vesturár framan við Laxá. Hún rennur

eptir dalnum, og í hana rennur lækur úr pyttinum. Eyólfur hreppstjóri á

Móbergi í Lángadal hafói í seli uppi í Laxárdal. Dreingur var í selinu,

sem gæti fjárins. Einn dag veiddi pilturinn í pyttinum og hafði þó Eyólfur

bannaö honum tað. En þegar hann kom heim að selinu með veiöina var

snemmbær kýr lærbrotin á stöölinum. Pilturinn hugsaöi , að ekki skyldi

þetta aptra sér frá að veiða í pyttinum
,
og fór daginn eptir og veiddi.

En þegar hann kom heim aö selinu, var kýrin dauö. þá fór honum ekki

aö finnast til og hætti aö veiöa. Síöan hefir einginn veitt í Gónapytti,

enda er t>ar nú eingin veiöi í oröin.

Kalfatjörn. (Tekiö eptír sögn Arnljóts Ólafssonar.) Selhagi Heitir næsti

bær fyrir framan þverárdal í Laxárdal. þar er tjörn sú fyrir framan og

neöan bæinn, sem heitir Kálfatjörn. þörleifur hét maður í Selhaga, sem

seinna bjó í Stóradal. þegar hann stóö yfir sauöum sínum um veturinn,

veiddi hann í tjörninni. Drápust þá fyrir honum tvær ær um daginn.

Lagöi hann þá niður veiöina í Kálfatjörn og hefir síðan einginn tekið

hana upp aptur.

Að lyktum skal hér getið galdramála. þau voru alltíð á íslandi á

miðöldunum og alt fram undir 1700, eins og í öörum löndum, og bera

„Árbækur" landsins þess víöa vitni. Einkum voru t»aÖ pó gandreiðir
og galdramessur, sem hér komu til greina. Hjá íngólfsfjalli, sem er

mikiö fjall milli Ölfúss og Grafníngs, heitir á éinum stað Valakirkja; i>ar

er sagt að galdramessur hafi verið haldnar. Munnmæli Dana segja, aÖ

slíkar galdra-samkundur hafi veriö háldiiar í „Hækkenfeld' 4 eða „Hekkel-

fjeld,u e. í. eldfjallinu Heklu. Sveinn löginaÖiir Sölvason (fl782) hefir

skrifaö skorinort um galdramál í riíi )>ví, sem hann kallaöi „Jus cri-

minale,ul enn þótt hann fullhermi, að aldrei hafi nein sllk mál verið

fyrir rétti frá byrjun átjándu alclar, og er paö sómi fyrir Island í saman-

burði við önnur löncl, að frá því í lok seytjándu aldar eru galdra*ofsóknir

1. Prentab í Kh. 1776, sjá 28.-36. bls.
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og hneyksi þaÖ, sem þeim var samfara, horfið úr réttarvenju hér. Árið

1685 var maður nokkur, Haldór Finnbogason aö nafni, brendur fyrir galdur

hinn síöasti dómur um galdrabrennu var kveöinn upp 1690, og var hinn

dæmdi þá náðaður af kóngi fyrir milligaungu landfógeta og amtmanns. 2

En í öörum löndum, og þaö þeim, sem talin eru einna bezt mentuö í

heimi, héldust ekki einúngis málasóknir um galdur, heldur brennudómar og

galdrabrennur lángt fram á næstliöna öld. 3

3. GREIN.

EINSTAKIR GALDRAMENN.

Opt má svo að bera, jafnvel nú á dögum, að menn ætli, að einstakir

menn, sem vel eru viti bornir, séu galdramenn, þó þeir vilji ekki sjálfir

vera kunnir að því ; eins má og vel vera, aö menn noti hyggilega trúna á

galdra-kunnáttu annara sér til hags, þótt þeir, sem noti, séu sjálfir fjarri

því, að trúa slíku. Aptur á hinn bóginn lætur sá, sem orð hefir á sér

fyrir galdra, sér það vel líka, og leitast, jafnvel af ásettu, við að efia þann

orðróm, svo þess meir beri á sér. þesskonar maöur var Silúnga-Björn, sem

fyrri er getið að hafi geingið í hóla, og sagt er það, að hann hafi framið

margs konar galdur annan, og þókzt mikill af. Einu sinni var hann

staddur í Haukadal, þegar óttalegt veður rak á; þá sagöi hann: „Nú hefir

einhver fariö leiöina sína.
u þetta var orö og aö sönnu; því einmitt á

sama tíma hafði maöur heingt sig í Laxárdal. ÖÖru máli var að skipta

um Torfa í Klúkum í Eyafirði, sem fyrri er nefndur. 4 Á honum lék mikið

orð fyrir galdra; en hann skeytti því að eingu, og lét hvern sjálfráðan

orða sinna um þaö, og þóktist aldrei vera galdramaöur. Einu sinni bar

svo undir, aö stolið var kartöplum frá Pétri prófasti á Vfðivöllum, föður

Dr. Péturs professors í Reykjavík. 5 Einn vinnumaður séra Péturs var

grunaður um kartöplu-tökuna
; þó þóktu vanta nægar ástæöur, til aö þýfga

hann um stuldinn. Húsbóndi hans skipaði honum, til þess að koma honum í

beyglur, að fará til Torfa, og biðja hann að komast eptir, hver stolið heföi

kartöplunum. En vinnumaðurinn færðist undan því fyrst í stað, og þegar

1. Kspohna Árbækur, VIII. 10. bls.

2. S. st. 27. og 31. bls.; sbr. Finns Hist. eccl. Isl. III, 520. bls.

3. Eptir Dr. Maurcrs Isl. Volkss. 107. bls.

4. Sjá tim sagnaranda á undan í III. flokks 2. grein 435. bls.

5. Hann heíir sagt Dr. Maurer frá þessari sögu, sjá Isl. Volkss. 108. bls. sem inn-

gángur jicssi cr tckinn cptir.
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húsbóndi hans hclt fast á því, aö hann skyldi gjöra, eins og honum væri

sagt, gekkst maðurinn við öllu saman, eptir nokkrar vífileingjur, einúngis

af því hann óttaðist kúnnáttu Torfa. — Enn er það, að stunðum er gaidrá-

mönnum tregnúiö til aö neyta kunnáttu sinnar, fyrr en leirigi héfir veriö

á þá skoraö, sem þetta dæmi Latínu-Bjarna sýnir, þótt hann hafi stundum

veriö talinn allfús til hryöjuvcrkanna. Einhvern tíma var Bjarni staddur

á bæ einum; las hann þar söguna af Karlamagnúsi og köppum hans, fóiki

til skemtunar. þá sögöu tvær vinnukonur á bænum , aö gaman mundi

vera að sjá þá, og það sæi á, að þeir vissu ekki mikið, sem núna þæktust

vera kunnáttumenn, aö þéir skyldu ekki geta sýnt þá. Bjarni lét, sem hann

heyrði þetta ekki. En nokkru seinná bregöur svo viö, aö báðar griðkonur

þessar þurfa út um kvöldiö erinda sinna. þegar þær ætla inn aptúr, stendur

Bjarni frammi í dyrum og segir: „Lítið þiö ofan á tiinhalann, stúlkur."

jþær gjöröu svo, og sáu þar þá alla kappa Karlamagnúsar í skæöri orrustu;

færöist svo lcikurinn nær meö ógurlegum höggum og brestum og víghljóðum.

Viö þetta uröu griökonur felmtsfullar
,
og hlupu í fáng Bjarna En hann

neyddi þaér til aö vcra úti um stund, þángað til af þeim var dregið gam-

anið til fuíls. Eptir þaö eggjuðu þær ekki Bjarna framar. 1

þessi dæmi, sem nú var getið, eru mjög úng; en miklu fiéiri og

meiri frásagnir fara af galdrainönnum á fyrri öldum, sem frægir eru orðnir

fyrir þekkíngu sína og kynngikráptá ; slíkum frásögum fylgja íiestar þær

galdrabrellur, seni menn kunna enn frá að segja, einmitt af því sagnirnár

sjálfar liggja svo fjarri nálæga tímanum. Hér skúlu nú koma þær frásagnir

settar eptir tímaröð, aö svo miklu leyti sem varö, sem eg hefi náö í um
nokkra galdramenn, þó sumir þeirra séu áöur nefndir við ýms atriði. En

ekki er það sízt í þcssari grein, aö eg verð að láta mér lynda aö tjalcla

því, sem til er, þó í vanti, eg vcit ekki hvaö margar sögur, og sumar

sögur sé ekki svo gjör sagðar sem vera ætti.

Frá Sæmundi fróöa. (1050— 1133.) I. Sögur ár sáfni Árna Magnússonar,

eptir sögntim Mag. Björns (f 1710), Magnúsar kapteins Arasonur (f 1728) og Halldórs

þorbérgssonar á Seilu (f 1711). Sæmunclur hinn fróði sigldi og fór í Svarta-

skóla. Engan skólameistara var aö sjá í Svartaskóla, en alt hvaö læri-

sveinar viklu vita að kveldi, þar um vóru baikur til staöar aö morgni, eða

það var skrifaö á vegginn. Yfir dyrum Svartaskóla innantil var þetta ritað:

,,inn mátt þú gangá, töpuð cr sálin.
41 þau voru lög í skólanum, aö hver

sem þángað kæmi, skyldi læra þar í þrjú ár. Allir, sem á einu ári út

fóru, skyldu allir ftira út ;i sama degi og tíma að jafnlengd
,

og skyldi

fjandinn ætíð hafa þáun sem seinast gckk út og þar fyrir var jafnán hlutast

1. Sagan um Latíiiu-Bjarna cr tekin eptir handriti söra Skúla Gíslasonar
,

eptír frá-

sögn Páls ÓL'ifssonar proventukarls á Brúsastöóum í Vatnsdal nyrðra, og álítur sora

Skúli hann minnugastan, áreiðanlegastan og bestan sögumann sinn.
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um hver seinastur skyldi ganga. Sæmundi féll til optar en einu sinni að ganga

aptast og var því lengur en lög gjöröu ráð fyrir. En svo bar til, aö Jón biskup fór

til Róm og kom þar nærri; hannfrétti aö Sæmundur væri í Svartaskóla nieð

slíku móti, sem sagt er, þyí fór hann þar inn og talaöi við Sæmund, og

bauð honum, að hjálpa honum út ef hann vildi síöan fara til íslands og

halda vel kristni sína. Undir þessa kosti gekk Sæmundur. Jón biskup

lét Sæmund ganga á undan sér, eu haföi kápu sína lausa á öxlunum; en

þegar Jón gekk út, kom hönd upp úr gólfinu og greip í kápuna, og tók

til sín, en Jón gekk út. Síðan kom fjandinn til Sæmundar og gjörði

samníng vió hann svo látandi, aö cf Sæmundur gæti falizt fyrir sér í 3

nætur, skyldi hann vera frí, en annars skyldi hann vera sín eign. fcá

fyrstu nótt faldist Sæmundur undir lækjarbakka einum í vatni og moldu

til samans, þá hélt kölski, að Sæmundtir hefði drekt sér f vatni; aðra

faldist hann í sjó í skiphrói því, er flaut fyrir landi, þá hélt kölski, að

vatniö mundi hafa spýtt Sæmundi fram í sjó. þriÖjji nótt lét Sæmundur

grafa sig í vígöri mold, l>á hélt kölski að Sæmund mundi hafa rekið á

land dauðan og vera grafinn í einhverjum kirkjugarði, en í þeim l>orði

hann ekki að leita. þetta var alt af forlagi Jóns biskups. Aðrir segja,

að Sæmundur slyppi |>annig. Skólabræður hans keyptu að honum aö ganga

síðast; hann lét nú sauma sauðarbóg neöan í kápu sína; og er hann gekk

eptir tröppunum, sem lágu út úr skóladyrunum , var gripiö í kápuna um
bóginn, lét þann þá alt laust og tók til fótanna, og sagöi : „hann hélt, en

eg slapp," og fór svo til félaga sinna.

Sænmndur fróði átti dóttur eina. Einhverju sinni þá Sæmundur var ei

heima, kom kölski til hennar, og sagöist eiga aö taka hana. Stúlkan var

þá stödd í lopti nokkuru aö reiöa upp sæng föður síns; hún sagöist skyldi

fara meö honuni, ef hann væri búinn aö telja allar fjaðrirnar í sænginni

hans fööur síns fyrr en hann kæmi heini, en annars ekki. Kölski játaði

því, og varð nú helclur hraöhendur ; en í því bili, sem hann hélt á þeim

seinustu í hnefanum , kom Sæmundur upp í stigann; þá þoröi kölski ekki

viö að standa, og slapp hann j>ví af stúlkunni í það sinni.

Griökona ein í Odda, sem var vön að bera heim vatn, var einn vetur,

I»á snjór og lausamjöll var niikil, l>reytt oröin aö kljúfa snjóinn mcö vatns-

föturnar. Einu sinni [)egar liún sat viö brunninn og álasaöi liúsbændum

sínuin fyrir ofharöa verka ætlun , kom til hennar maöur einn, sá bauð

henni aö bera heiifl fyrir hana vatniö, ef hún vildi gefa sjálfa sig íkaupiö;

því játaöi hún. Maöurinn tók pá íil aö bera vatniö heldur ótt og títt.

Sæmundur kom út, og sá hvaö uín var; hann sagör til mannsins, að hann

kæinizt aldrei meö vatnsburöinn, þyí ílátin væri of lítil, og fékk honum

hrip tvö heldur stór og tók miðrimina úr hverjum botni. Karli varö seint

um yatnstíurönm
, því hripin vóru jaíhan tóm þegár hann kom heim til

bæjavins frá biunninum, og misti luum því griökonuna.
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Sæmundur fróði átti fátæka konu, hún gjörði sig opt stóra. Sæmundur
geymdi larfa þá, er hún luiföi í vérið, áöur í hans vald kom og sýndi

henni þá alKíö, þegar honum þótti hún hafa of mikiÖ viö. Svo sefaðist hún.

Stúlka ein fátæk fór um Rangárvelli á vonarvöL Eitt sinn er fólk

óskaöi sér eins og annars í gamni, óskaöi hún sér aö eiga sjö syni viö

Sæmundi hinum fróöa:
»

,,Osk vilda eg eiga mér svo góða

aö eg ætti synina sjö

viö Sænmndi hinum íróða"

og þetta barst Sæmundi til eyrna, tók hann svo þessa konu til sín. Hún
varö síöan svo dramblát, aö hún þvoði sér jafnlega í mjólk, og þegar hann

einu sinni koinst að þyí , spurði hann hana hvað hún heföi drukkiö áöur

hún heföi komið til hans. Hún svaraöi sem satt var, vatn og þat þeygi

hreint. Eannaðist hún þá viö sig, og lét af þessu stærilæti.

Sæmundur prestur fróöi lofaöi norn nokkuri á Saxlandi eiginorði, en

þá hann fór til Islands og ílengdist þar, sá hún sig af lionum að vera

gabbaða, varö hún nú úrkula vonar oröin um hans apturkomu ; að nokkrum

árum liðnum sendi honum gullroðiii kistil til aö hefua hans óhaldinyröa

með þeim fyrirmælum að enginn utan Sæmundur mætti upp lúka kistlinum.

Skipverjar sein sendíngu þessa liöföu innanborös, uröu öllum vonum framar

hraöfara og létu í hafnir sunnanvert á íslandi; sendu þeir mann gagngjört

tíl Otldu með sagðan kistiL Sæmundur var stad'dur 1 kirkju þá maðurinn

kom
,

og meö því honum kom ei sendíngin óvart tók hann manninum

vinsanilega, og bað hann leggja kistilinn, sem hann heföi meðferöis, upp á

altariö, og svo gjörði sendimaður, og þar lá kistilinn þá nótt. Næsta dag

þar eptir reið Sæmundur meö kistilinn undir hendi sér efst upp á Heklu,

og kastaði honum þar ofan í gjá nokkra og þaöan ijáist, að Heklueldur

haíi sinii uppruna.

Sæmundur skipaði kölska, að höggva upp skóg á Landskógi, og færa

hann síöan upp höggvinn heim til Oclda; hann gjöröi svo. En í þeim

hans heimflutníngi lá beinsta leið til Odda þar sem heitir Varmidalur;

eru í þeim dal enn nú merki til, sem á þeim flutníngi skyldu orðiö hafa,

sem eru grafir eöa lautir í jöröina, þar hann dró viöinn af ofurþúnga

skógarins byröa, og nú nafnkendar Varmadalsgrafir. J>au merki eru sönn

og sjáanleg alt til þcssa dags.

Sæmundur skipaöi Skolla, að gjöra brú yfir Rangá undir Bergvað, því

optsinnis var örðugt yfir ána að komast einkum þeim er til Odda skyldu

tíðir sækja. Skolli skildi sér til launa þá þrjá sem á fyrsta sunnudegi

gengi yfir brúna fyrstir. þeir skyldu hans eign vera. Sæmundur játaði

því, Aö brúnni fullgjörðri lét Sæmundur bera 3 hvelpa að brúnni og kasta

þeim út á hana, og mátti brúarsmiöurinn nægjast með það, og fékk eigi

annaö til launa.



Skip kom af hafi fyrir sunnan land, og braut við Kafnstóptir : letust

menn allir. SkipiÖ var fært heim til Odda, og haugsctt mcö öllum sínum

skipverjum í hóleinum* fyrir ofan bæinn í Odda; var mælt aö hérmundi

mikiö fe fólgið vera. Síöar í tíð Sæmundar fróöa tóku mcnn sig til aö

grafa í hólinn og forvitnast til, hver sannindi hcr mundi á vera, aö Sæm-
undi óvörum og óvitanda. þeir grofu svo og komu aö viöum og rufu til,

sáu og vegsummerki , aö svo mundi vera, sem sagt hafði verið, náöu svo

til einnar kistu og í hríng J>ann er í kistulokinu var ; varð kistan lumg

fyrir og eigi hræranleg; slitnaöi svo úr henni hríngurinn. í því varö þeim

litið við og heim til bæjarins Odda; sýndist þeim allur bærinn í cinu báli;

hríngdi þá Sæmunclur klukkum, en þeir hættu verkinu og fylltu gröfina.

Er sá hríngur hinn sami, aö sögn, í kirkjuhuröinni aö Odda, gjörður inst

af járni, en utan yfir af koparmessíng og malmblendíngi
,
og skal sá

hríngur stærstur allra í kirkjuhurðum á íslandi.

það hafði Sæmundur prestur heyrt í fornuin spáni, að scr væri sálu-

fclag ætlað með fjósamanni á Hólum; gjörði þar fyrir ferð sína til Hóla

norður, leyndist í fjósið ]>á nautamaður var að taka licy, gekk bás frá bás,

og skar helsi af hverju nauti, gengu þau svo laus úr básunum. Svo kom
nautamaður fram, og sá hvað um var, bað guö hjálpa sér og mælti eigi

stærri orö, bætti svo niður nautunum og gekk frá. Aptur gekk Sæmundur

í básana, skar öll bönd sundur og slepti öllu lausu. NautamaÖur fcom

að, og sá enn nú hvaÖ um var aö vcra, baö guö því meir scr íil bjálpar

sem meira á gengi; þá gaf Sæmundur sig í ljós og gladdist af sálu-

félaginu. 2

Svo bar til í Odda, að fjósaniaöur gjörði óguðlega samiiíng viö djöful-

inn, að hann mætti hengja sig á tilteknum tíma; hvaö á móti kom, vita

menn ekki. Sæmund grunaöi um þetta , leitaöi fastlcga cptir hjá fjósa-

manni, og fckk um síöar að vita, hversu ástatt var; fckk svo ijósanianni

lcggband sitt, og bauö honum, að fá þaö kaupunaut sínum, til aö brúka

fyrir snörú. Fjósamaður kom svo í ákveöinn stað og tíma og fékk Skolla

leggbandið. Hann leit á, og þóttist þekkja, að Sœmundar væri, kvað scr

ofbjóöa, kastaði svo bandinu og slapp af kaupinu.

Eitt sinn var Sæmundur fróöi á siglíngu híngað til lands mcö félags-

manni sínum er sagt er aðJón hafi heitið. þeir vóru komnir að landi eöur

á land, þar var fyrir.þeim einkýr kálffull; þeim kom til tals hvort heldur

í kúnni vcra mundi kvígu eöur bolakálfur, kom þeim báöum ásamt að

1. Hóllinn heitír onn nú Kuuraiiiúll, segir Arni Magnússon.

2. Einliverr hai'ði sagt Sæmundi , ab hann skyltli eiga sáluíelag meÖ fjósamanni á

Hólum; i)cnna vildi Sæmundur sjá, íör til Hóla og gjörði sig að titlíngi og sat á fjós-

haugnunu l>ar kom Jón Ogmundarson biskup og fuglinn , kva6 hanu undarleg atigu

hafa og öÖrum ólík, gat til að vera mundi Sæmuudur fróÖi. Fjósamaftur hlótaði fyrst

mjög, en las síoan frœíi sín. (Onnur sögn.)
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kvíga væri, töluðu síðan um lit hennar og kom i>eim líka ásamt að svört

væri; sagði Jóu að hún hefði hvítan blett á milli augnanna. það sagði

Sæmundur eigi vera, heldur væri það livít hár sem kálfurinn hefði í rófunni

og lægi |>au á millum augna kálfsins. þetta reyndist svo sem Sæmundur

sagði þá kýrin bar kálfinum , að hann hafði hvít hár í rófunni og lá á

millum augnanna.

Einn laugardag skipaði Sænmndur kölska að moka fjós í Oclda, en

við það er sagt að andinn hafi reiðzt. Ardegis á sunnudaginn vildi Sæmundur

til tíða ganga , var þá allur fjóshaugurinn kominn heim á kirkju stéttina

— fjósiö er frá Mrkjunni, nú semstendur, halftskeið — . Sæmundur prestur

kallaði á andann og skipaði honum í reiöi, að sleikja burt alla heimfærða

myki. þótti presti hann seinn í verkinu, og steytti viö honuinhendi sinni,

rak kölski þá niður hnefa sinn á einn steininn, og sjást enn merki til á

þeim steini, sem nú er fyrir stafstein í austur bæjardyrum í Oddaog nafn-

kent cr hnúfafar Skolla. En svo lauk, aö Skolli löt hauginn hverfa, og

aö síðustu laust hann túngu sinni í steinimi og er cmi nieö sama móti

augsýnilega í stéttar steiiiiiium fyrir austur bæjardyrunum í Odda þess

merki fimm fíngra djúpt. 1

Sæmuiidur hafði heyrt af góðum félagsmanni sínum', cr Jón hct, að

hann vildi hafa sín ráð til að ná einni bók cr þeir báðir vissu fyrruin

uiöur grafna vcra í Skálholtskirkjugarði með eigandaaum ; hafði Jón látið

lagskonu sína vita þetta. Sæmundur lagði honum ráðin og bað Jón cigi af

bregða. Kemur svo Jón til Skálholts
,

gepgur í kirkju
,

lpesir dyrum og

ætlar cngau mann nálægan, kvcður 3 vísur. Víö þaö sama opnast grafir

í garðinum. Kveður Jón enn vísu, gcngu þá allir úr gröfunum og inn i

kirkju
;

fyrir þeim öllura gckk maður gamall og gráhærður og scttist á

forstólinn, hafandi bók í hendi sér. Jón kvað enn vísu í þriðja sinn. i»á

opnaðist bókin. En í þvi sama bar svo við að frillaJóns gaf af scr hljóð

mikið, hafði hún, scm áöur cr sagt, vitað af þessu hans áformi og fyrir-

tekt, og af forvitni sinni gctið sig upp í kirkjuna Jóni óvitandi, lil að vita,

hvcrnig l>ctta mundi til ganga, og leynt scr í kórnum; varö hún nú fyrir

áhlaupum drauganna, svo liún lærbrotnaöi, og hljóðaði mjög, sem sagt er.

Viö þetta liljóð varð mikið hark í kirkjunni, hljóp þá Jón í klukkustrcnginn

og hríngði. þar með hurfu bur.t allir þeir sem inn vóru konmir, með

miklum gný, og fóru aptur í grafir sínar. En Jón misti bókarinnar.
w

I Odda cr vatnsból hið örðugasta, hversvegna eldakona þar, að sagt

er, contrahcraði viö djöfulinu, að hapn skyldi sækja vatnið fyrir hana og

1. Önnur sögn: Sæmunclur hafði skipa>> Skolla áo moka fjóshauginn , liann setti

hauginn fyrir kirkjudyrnár (fyrir bæjardyrunúm, nokni norSar, liggur |»ossi steinn hálfur,

1708). Svo neiddi Sœmundur hann til ab taka hauginn burt og sleikja helluna, sem

haugurinn á lá aö síöustu, og skulu túnguförin cn nú vera í helluna, scm liggur fyrir

dyrunum (fáb er ékki likt túngufari, er |»uróa í steininn; A. M.)
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j>ar fyrir eignast það sem hún bæri undir belti sér, því hún var ólétt.

þetta fékk Sæmimdur af eldakonu treglega aö vita og skipaöi svo kaupunaut

frennar að bera vatnið heim í tórfhripum. þar við ærðist hann mjög, lor

meö hripin suöur aö Rangá, hér nær 4 skeiöarúm, og kom vatninu í þeim

á miðja leið. Annað sinn nokkru lengra; réð þá enn til í þriðja sinn, og

komst þá undir smiöju hólinn; þá er svo sagt, aö Sæmundur hafi hríngt

klukkunum, brá vatnsberanum svo við , að hann fór þar niður með öllu,

kom þar þá upp brunnur , sem síöan er kallaöur Skollabrunnur. I þeim

sama brunni druknaði barn á dögum séra Stephans í Odda; var hann því

með moldu til luktur, sem enn nú sjást vegsummerki.

Sæmundur og fjandi höfðu felínga leik. Sæmundur faldi sig í prédik-

unarstól, þángað þorði éi fjandi að ieita; fjandi faldi sig undir torfu í

forinriij Sæmundur traö á torfuna svo fjandi varð sig upp að gefa.

Sæmundur reið Paura í selslíki yfir hafiö frá útlöndum, en sem hann

kom í fjörumál íslands, sló hann Paura með saltara í höfuðið; söktist Pauri

en Sæmundur óð til lands.

Sólarljóö. (Meðóþektri hönd frá enda 17. aldar.) Sæmundur andaöist

1133, en meö hverjum atburðum höfum vær eigi heyrt, þó segja menn,

aö hann þrídagaður hafi úr líkrekkjunni risið og þá kveðið þá drápu, er

hans ljóða-Eddu er Vön að fylgja og kallast Sólarljóð. Hann er grafinn í

Sancti Nicholaí kirkju aö Odda á Kangárvöllum norðvestur frá kirkjudyrum

utarlega. Steinn er yfir leiðinu af óhöggnu grjóti, nú mjög jarðsiginn, &

honum hefir lengi sú trú verið (l>ó nú firnist) að veikir menn hafa á honum

vakað á náttárþeli og svo burtu gengið horfnir kraukleika síns , einkuni

þeir sem heimakomu hafa háft. Sæmundur átti 7 börn hverra aílra nafn-

kendastur er Loptur, hann var prestur að vígslum og bjó í Næfraholti,

hver bær þá var í miðri sveit og stcndur við rætur fjallsins Heklu. I þá

daga er sagt aö verið hafi 300 hurðir á járnum í Næfraholti. 1

II. SOgur nú lifáidi maiina. Svarti-skóli. (Eptír vanalGgri sögn í

Borgarfiröi.) Sá skóli var í fymdinni til út í tíeimi, sem het Svarti-skóli. þar

lærðu menn gáldur og ýmsan fornan fróðleik. Svo var til háttað í skóla þessum,

að hann var í jarðhúsi rammgjörvu mjög; á því var einginn gluggi, og

var þar því áít af niðamyrkur inni. Einginn var jþar kennari, og námu

menn alt af bókum, sem voru skrifaðar méð eldrauöu letri, sem lesa niátti

í myrkrinu. Aldrci máttu þeir, sem þar læröti, koma undir bert lopt,

eða sjá dagsljósið, á meðan þeir voru þar, en það voru 3 eöa 7 vctur,

sem þeir urðu að vera í skólanuin til að verða fullnuma. íiönd ein grá

1. Arni Magnússon segir um lcgstein Sæmundar, ab hann sé ekki annab en stór

hnöllungssteinn^ Árni nefnir og Glæsi lestrarherbergi Sæmundar í Oclda.
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og loöin kom á hverjum degi inn um vegginn, og rétti skólapiltunum

mat. En þaö áskildi sá sér, sem skólann hélt, aö hann skyldi eiga t>ann,

sem síðastur gekk út af þeim, sem burtu fóru úr skólanum á ári hverju.

En af Því, að allir vissu, að kölski hélt skólann, vildi hver, sem gat, íbröa

sér frá, aö gánga seinastur út úr honum.

Einu sinni vo.ru þrír íslendíngar í Svartaskóla: Sæmundur fróöi,

Kálfur Árnason og Hálfdán Eldjarnsson, eöa Einarsson, sem seinna varö

prestur að Felli í Sléttuhlíö. þeir áttu allir aö fara burtu í einu, og

bauöst þá Sæmundur til aö gánga seinastur út. Uröu hinir þyí fegnir.

Sæmundur yarpaði i>á yfir sig kápu stórri, og hafði ermarnar lausar, og

eingan hnapp hneptan. En riö var upp aö gánga úr skólahúsinu. þegar

nú Sæmundur kemur á riöiö, þrífur kölski í kápu hans og segir: „þig

á eg.
u Varpaði þá Sæmundur af sér kápunni, og hljóp út. Hélt kölski

kápunni einni eptir. En járnhurðin rumdi á hjörunum, og skall svo fast

aptur á hæla Sæmundi, aö hælbeinin særöust. þá sagði hann: „Skall t>ar

hurö nærri hælum," og er það síöan oröiö aö máltæki. þannig komst

Sæmundur fróöi burtu úr Svarta-skóla meö félögum sínum.

Aörir scgja, aö þegar Sæmundur fróöi gekk upp riðiö
,
og kom út í

dyrnar á Svarta-skóla, þá skein sólin móti honum, og bar skugga hans á

vegginn. þegar nú kölski ætlaði að taka Sæmund, þá sagði hann : „Eg

er ekki seinastur. Sérðu ckki þann, sem á eptir mér er?u Kölski þreif

þá til skuggans, sem hann hélt mann vera; en Sæmundur slapp út, og

skall huröin á hæla honum. En upp frá þeirri stundu var Sæmundur

jafnau skuggalaus; því kölski slepti aldrei skugga hans aptur. 1

Athugasemd. ímyndunarafl þjóöarinnar hefir stokkið hér^yfir hina

miklu glamu, sem er í tíinanum milli l>eirra Sæmundar fróða og Hálfdáns

í Felli, þar sem Sæmundur deyr eptir áöursögöu (sjá neöaninálsgreinina

viö Vita Sæmundar) 1133, en Hálfdán, sem síöan mun sagt verða, um
1598, til þess að geta gjört þá aö skólabræörum í Svarta-skóla, af því

báðir hafa þókt nmnna tjölfróöastir, hver á sínuin tíma.

Lítil undirvísan um lærdóm Sæmundar fróöa. (Vestnii af

Snæfellsnesi.) í
jeir í þýzkalandi, sem vísir cru, eru ávalt vanir aö haíá á

sér múskat og hvíta-lauk; ]>aö láta þeir lifa við svarta-brauö, og bera þaö

á sér dag og nótt. En það á að vera óuppskoriö múskat heilt; því það

verndar mann viö beinbroti. l>egar þetta alt saman er á sér borið, lreíir

það þá náttúru, að það ver galdri og beinbrotuni , nema áhrínsorð valdi;

því við þeim veit eg einga lækníng eða meðal. þetta eru þýzkir vanir aö

bera á sér í Júpíter s-skóla, er vér köllum S varta-skóla. þetta

1. Sbr. Dr. Maurcrs Islaiulische Volkssagcn. Leipzig. 18G0. 120—121. bls., og

IsJenzk æfintýri. Reykjavík, 1852. 33.—35. bls.
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er og haft í Finnmörk; því þegar Finnar vilja aðhafast eitthvað mikið

með galdri og seið, hafa þeir þá venju, að þeir gánga á tiltcknum tíma á

nýum túnglsaldri í hríng, 7, 9, 11 eða 13 saraan, og biðjast þar fyrir,

eptir því sem þeirra er háttur. Kemur þá kölski þar til þeirra, og tekur

einn af þeim. En það er trú þeirra, að sá, sem ber á sér fyrnefnt meðal,

liverfi ei. En er einn þeirra er horfinn, þykjast hinir, sem eptir eru,

þégar bænheyrðir. Ekki hafa Finnar við þessa aðferð, nema þeim sé

stærsta nauðsyn á, og þegar þéim dugir ekkert annað.

Item skyldi einginn maður gánga í Jovis-skóla, nema hann bæri

þetta á sér. þyí hafa þéir það 4 eða 6, seni þángað fara, en ei hinn 5

eða 7, og er ]>eim því hætt að verða þar eptir. Eigi er þeim hvað sfzt

hætt, er situr á móti dyrunum. Eigi er þar ávalt ílt að vera, heldur má
þar hver læra, það er tiann vill, bæði andlegt og veraldlegt, gott og ílt.

Eigi er þeim hent að fara þángað , sem ekkert hafa áður lært. Eigi er

heldur hlaupið þaðan, er hver vill ; því árið verður maöur að vera þár út,

og viti hann þá sömu stund, er hann inn gekk, þá má hann út gánga,

en ekki endrarnær, til þess líður annað árið og hið þriðja. fcángað gánga

flestir um dægramót, og á sá að gánga fyrstur íit, sem fyrstur gekk inn.

En hlutfálli er fyrst varpað um inngaungu þeirra
;
því sá, er fyrstur geingur

inn, eða síðastur út, þeini er hætt að hverfa. Eigi er glámskygnum þar

hent; því eigi er þar bjartara en að eins lesljóst um daga. Kvöld og

nætur, ef mcnn vaka, loga l>ar vaxkcrti, og er t>ó dimt. Matur er þar

veltilbúinn tvisvar á dag og einu sinni á nóttu, efménn vaka, ogdrykkur

nægur, svo og hafa þeir |>ar sængur góðar á mann, svo ekki liggur nema

einn í rúmi, og alt hafa þeir, er þeir þarfnást. Bækur hafa þeir að lesa

í, er þeir æskja, en ekkcrt niá þaðan burtu bera, nema það, sem þeir

skrifa sjálfir upp, en hvorki fá þeir blek né penna, cn ílcsta hluti aðra fá

þcir að óskum. það bcr og við, ef þeir kaupa einhvern hlut, hversu lítils-

verður scm hann cr, að þeir verða að borga hann hundraðfalt, og er [>á

hluturinn lagður á borðið , er fullvirði Þykir komið. Flestir læra þar

arithmeticam og stundatal. Tímaglas má þar hafa, en ekki sigurverk

eða stundaklukku. Allir fara þángað vopnlausir. }>ar eru luktár dyr,

meðan aðrir eru inni. þar eru ekki fleiri í senn en 5, 7, eða 11.

Skólinn er í norðurskógi nokkrum, og einginn gluggi á, svo að utan sjáist,

og horfa dyr í norður ; |>að hús stendur í jörð, og er þriggja daga leið

frá höfuðborginni.

það er sagt um Sæmund fróöa, cr þángað gekk með stallbræðrum

sínum, að hann hafi orðið þar eptir og annar með honum, er Christophor

hét. En er þeir voru vellærðir, fóru þeir út, og átti þá Sæmundur að

gánga á eptir, og segja menn, að hann hafi lagt yfirhöfn fulla M fötum íí

bak sér. En þegar þeir geingu út, var gripið í Sæmund; lét hann þá

lausa yfirhöfnina, og komst svo út, en þá var morgun. Sæmundur tók þá
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skó feeirra félaga og fylti með vatn, og báru feeir feá svo yfir höfói sér

allan daginn fyrir eptirför. þá hélt skólalýöur, að þeir hefóu í vatni

drutknaö. Annan dag fyltu feeir skó sína raeö sjó, og fóru svo sera fyrr.

Hélt þá skólalýður, aö vatniö heföi fleytt feeira fram í sjó. þriðja daginn

lét Sæmundur fylla skó feeirra með mold og gras yfir, og báru feá feannig

á höfói sér. ]?á kvaö skólalýönr feá vera á land rekna og jaröaöa. Var þá

út séö um alla eptirför, þegar þessir ferír dagar voru liðnir. Eigi mundu

allir hafa svo af komizt, þó Sæmundur úr þrautum kæmist.

Athugasemd. Sbr. niðurlag þessarar frásagnar og hina næstufrásögn

áeptir: Sæmundur f er úr Svarta-skóla, viö ,,Biskupa-sögur,u 1. bindi.

Kh. 1858, 227.-229. bls, og Dr. Maurers Isl. Volkss. 119.— 120. bls.

Sæmundur fer úr Svarta-skóla. (Austau úr Mulásýslu.) það

gjörðist í utanferð Sæmundar, er hann fór í Svarta-skóla, að hann gleymdi

eöli sínu, ætt og uppruna af því, sem fyrir hann bar; hann mundi og ekki

nafn sitt, og var kallaöur Búft í skólanum. Eina nótt, er Sæmundur

svaf í hvílu sinni, dreymdi hann Boga Einarsson koma tilsín, svomælandi:

„íll er athöfn feín, Sæmundur; feú hefir geingiö í þenna skóla, gleymt guöi

þínum, yfirgefiö sjálfan þig og glatað feínu skírnarnafni, og ef þú hugsar á

eilífa velferö feína, er þér ráö aptur aö snúa. u „því fæ eg ei orkað,"

segir Sæmundur. „það var eigi mikilmannlegt fyrir þig, u segir Bogi, „að

gánga í þann skóla, sem þú gazt eigi losað þig viö, er þú vildir, og finnast

mun maöur sá, er getur komiö þér heim aptur, ef þú vilt fara.u „Eigi

fæst eg mikiö um þaö,u segir Sæmundur; „feví allir erum vér börn hjá

Boga. u j,þá skaltu mín ráð hafa,u segir Bogi. „þegar þú vilt út gánga,

skaltu hafa lausa skikkjuna á heröum feér; gripiö mun veröa til þín, er

þú ferö út, og skaltu þá láta skikkjuna lausa, og svo muntu út komast.

Meistara einn fearftu hér mest að óttast, feann er ræður skólanum; hann

mun sakna þín. En þegar feú ert til ferðar kominn, skaltu taka skóinn

af hægri fæti þér, og fylla hann með blóði, og bera hann svo á höfóinu

hinn fyrsta dag. En er kvöld er koniiö, mun meistarinn skoða stjörnurnar;

því hann er fróður í himintúngla gángi, og mun hann feá grennslast eptir

stjörnu þinni, mun hann þá feykjast sjá þig dauðan og myrtan með sveröi

;

því blóödrifinn baugur mun honum sýnast liggja um stjörnu þína. Um
daga mun hann ekki grennslast eptir feröum þínum

;
þar skal eg fyrir sjá.

Hinn annan dag muntu byrja feið feína; skaltu þá fylla skó þinn meö vatni

og salti; af því mun meistarinn ráöa, nær hann skygnist aö stjörnu feinni,

aö feú sért sjódauður; feví sjávarhaf mun honum sýnast umrtotiö stjörnuna.

Hinn þriöja daginn muntu enn byrja ferö feína ; skaltu feá slá þér æð, eða

láta gjöra, fear sem samankemur hryggur og síöa, og í skó feinn blæða

láta; síöan skaltu mold taka og hræra saman viö blóöið, og gott orð yfir

mæla, svo vígö sé moldin, og bera svo skóinn á höföi feér hinn þriðja dag.
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En er meistarinn linýsist eptir stjörnu þinni, mun lionum sýnast jarðarhnöttur

umhverfis hana, og mun hann af því ráða. aÖ þú sért dáinn og greptaður,

og mun honum mikill þýkja sá átburður. En eptir á sér hann, að þu ert

heill og lífs. Mun hann l>á undrast viturleik þinn
,
og Þykjast þér sjálfur

kerit hafa; mun hann þá árna ]>er állra heilla, og ertu þá skilinn við þetta

vandræði." Með þessum atburöum komst Sæmundur í burt úr Svarta-

skóla, og heim til fósturjarðar sinnar.

S æm u n d u r fr ó Ö i fæ r d d an n

.

1 (Tekiö eptir vanalegri sögn í BorgarfírSí.)

þegar þeir Sæmundur, Kálfur og Hálfdán komu úr Svarta-skóla, var Oddinn

laus, og báöu þeir þá allir kónginn að veita sér hann. Kóngurinn vissi

dável við hverja hann átti, og segir, að sá þeirra skuli hafa Oddann, sem

fljótastur verði að komast þángað. Fer þá Sæmundur undir eins og kallar

á kölska, og segir: „Syntu nú með mig til íslands, og ef þú kemur mér

þar á land án þess að væta kjóllafið mitt í sjónum, þá máttu eiga mig."

Kölski gekk að þessu; brá sér í selslíki og fór með Sæmund á bakinu.

En á leiöinni var Sæmundur alt af að lesa í Saltaranum. Voru þeir eptir

lítinn tíma komnir undir land á Islandi. þá slær Sæmundur Saltaranum í

hausinn á selnum, svo hann sökk, en Sæmundur fór í kaf og synti til lauds.

Með þessu varð kölski af kaupinu; en Sæmundur fékk Oddann.

Athugasemd. Hér hefir enn orðið heldur en ekki misgáníngur á

tímanum, þar sem kóngur er látinn veita Oddann; en Island kom ekki

undir Noregskóng fyrr en nálega 200 árum síðar (1262).

Heyhiröíngin. (Austan ur Múlasýslu.) Einu sinni átti Sæmundur fróði

mikiö af purri töðu undir, en rigníngalega leit út. Hann biður því alt

heimafólk sitt, aö reyna að ná heyinu saman undan rigníngunni. Kerlíng

ein var hjá honum í Odda mjög gömul, er þórhildur hét
;
prestur geingur

til hennar, og biður hana að reyna að haltra út á túnið og raka þar

dreifar. Hún segist skuli reyna l>að, tekur hrífu og bindur á hrífuskapts-

endann hettu þá, sem hún var vön að hafa á höföinu
,
og skjöktir svo út

á túnið. Áður en hún fór, segir hún við Sæmund prest, að hann skuli

vera í garöinum og taka á móti heyinu; því vinnumennirnir veröi ekki

svo leingi að binda og bera heim. Prestúr segist skuli fylgja ráðum

hennar í því, enda muni þá bezt fara. þegar kerlíngin kemur út á túniö,

rekur hún hrífíieridann undir hverja sátu, sem sætt var, og segir: „Upp í

garö til Sæmundar.u i»aö varð að áhrínsorðum ; því hver baggi, sem kerlíng

rendi Jjrifuskaptinu undir með þessum uinmælum, hvarf jafnóðum heim í

garö. Sæmundur segir þá við kölska og ára hans, aö nú sé pörf að duga

að hlaða úr. Að skömmum tíma liðnum var alt heyið komið í garð undan

rigníngunni. A eptir sagði Sæmundur við kerlíngu: „Eitthvað kant þu,

L Sbr. Dr. Maurers tsl Volkss. 121.— 122. bls. Ísl Æfintyri. 30. bls.



EINSTAKIR GALDRAMENN 495

þórhildur mín/ 1 Hún segir: „það er nú lítið orðið og mest alt gleymt,

sem eg kunni í úngdæmi mínu. u

Kölski gjöröi sig svo lítinn, sem hann gat. 1 (Eptir sögn manna

í Borgarfirði.) þaÖ var einu sinni, aö séra Sœmundur spurði kölska, hvaö

lítinn hann gæti gjört sig. Kölski sagöist geta gjört sig eins lítinn og

mýflugu. Sæmundur tók þá borjárn, og boraöi holu í stoö eina, og segir

kölska aö fara þar þá inn í. Kölski var ekki seinn að því; en Sæmundur

rak tappa í holuna, og hvernig sem kölski emjaöi og skrækti, og baÖ sér

vægöar , tók þó Sæmundur ekki tappann úr holunni
,

fyrr en hann hafói

lofaö aö þjóna honum, og gjöra ætíö, hvað sem haun vildi. þetta var

orsökin til þess, aö Sæmundur gat alténd haft kölska til hvcrs, sem

hann vildi. 'tUii

Flugan. 2 (Eptir sögn Ilelga prcntara Hclgasonar.) Kölska var alt af

gramt í geði við Sæmund prest fróða ; því hann fann til þess, hversu hann

fór einatt halloka fyrir honum. Hann reyndi þyí meö öllum ráöum aö

hefna sín á honum, þó það vildi ekki heppnast. Einu sinni gjöröi hann

sig að dálítilli flugu, og lagöist undir skánina á mjólkinni í askinum

prestsins, og ætlaði sér þannig aö komast ofan í hann og drepa hann.

En þegar Sæmundur tók askinn, sá hann undir eins fluguna, vaföi skán-

inni utan um hana, og svo líknarbelg þar utan ura, og lét böggulinn út

á altari. þar varö flugan aö hýrast, á meðan Sæmundur embættaöi í

næsta skipti á eptir. þegar úti var, leysti prestur upp böggulinn, og slepti

kölska burtu. Er það haft fyrir satt, aö kölski hafi aldrei þókzt komast

í verri kröggur, en að liggja á altarinu um embættiö hjá Sæmundi presti.

Púkablí stran. 3 (Eptír sögn Helga prentara Hdgasonar.) Sæmundur fróði

átti pípu cina, sem haföi þá náttúru, aö þegar í hana var blásið, þá komu

einn eða fleiri púkar til þess, sem í liana blés, og spurðu, hvað þeir ættu

að gjöra. Einti sinni hafði Sæmundur skilið pípuna eptir í rúminu sínu,

undir höfðalaginu, ]>ar sem hann var ætíð vánur aö hafa hana á næturnar.

Um kvöldiö sagöi hahn l>jónustustúlkunni að búa um sig, eins og vant

væri, en tók henni vara fyrir því, að ef hún fyndi nokkuð óvanalegt í

rúminu, ]>á mætti hún ekki snerta það, heldur láta það vera kyrt á sínum

stað. Stúlkan fór nú aö búa um, og varö lieldur en ekki forvitin, þegar

hún sá pípuna. Hún tók hana óðar, skoöaði hana í krók og í kríng, og

seinast blés hún í hana. Kom þá undir eins til hennar púki einn og

spurði: „HvaÖ á eg aö gjöra?u Stúlkunni varö bilt við, en lét þó ekki á

því bera. Svo stóð á, að um daginn hafði veriö slátrað tíu sauðum lijá

1. Sbr. Dr. Maurers. Isl. Volkss. 124. bls. ísl. æíintýri. 40.-41. bls.

2. Sbr. Dr. Maurcrs Isl. Volkss. 125. bls. Ísl. æfintýri. 41. bls.

3. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 124.-125. bls. Ísl. ænntýri. 41.-43. bls.



Sæmundi, og lágu allar gærurnar úti. Stúlkan segir þá púkanum, að

hann eigi að telja öll hárin á gærunum, og ef hann verði fljótari aö því,

en hún að búa um rúmið, þá megi hann eiga sig. Púkinn fór og keptist

við að telja, og stúlkan hraðaði sér að búa um. þegar hún var búin, átti

púkinn eptir að telja á einum skæklinum, og var liann þá af kaupinu.

Sæmundur spurði síðan stúlkuna, hvort hún heföi fundið nokkuö í rúminu.

Hún sagði frá öllu , eins og var
,

og líkaði Sæmundi vel ráðkænska

Sæmundur og kölski kveðast á.
1 (Eptir sögn prófasts $úa sál. Jónssonar

á Prestsbakka.) Einu sinni haföi Sæmundur prestur veðjað við kölska um
það, að hann skyldi aldrei koma með þann fyrri hlutá úr vísu, hvorki á

latínu né íslenzku, sem hann gæti ekki sett botninn í. Sæmundur setti

sjálfan sig í veð fyrir þessu, og meö því aö kölska lék ærinn hugur á að

ná í hann, þá sparaði hann ekki tilraunir um þetta. Einu sinni, þegar

prestur var á setunum, kom kölski þar og segir

:

„Nunc tibi deest gramen."

þá segir prestur:

„Digito tu terge foramen."

í öðru sinni var það, að kölski settist á kirkjubustina, og segir:

„Hæc domus est altáv"

þá segir prestur:

„Si vis descendere, salta. 11

Einu sinni var Sæmundur aö drekka úr horni, þá kemur kölski þar

að og segir: 5

„Nunc bibis ex cornu. 11

þá segir prestur:

„Vidisti, qvomodo fór nú? tl

Kölski segir, að „fór nú,
u

sé ekki latína, og þykist hafa unnið veðið.

En Sæmundur kvaö það ósatt. þrættust þeir uni t>að leingi; en svo lauk,

að Sæmundur sannaöi kölska það með lærdómi sínurn, aö ,,fór nú tl væri

latína. „Reynum við þá einu sinni á íslenzku/' segir kölski. ,,það skal

vei^a," segir Sæmundur, „og byrja þú." þá segir kölski:

„Alt er runninn út í botn

áttúngur með hreina vatn.u

þá segir prestur:

„Alt er vald hjá einum drottn',

á hans náð ei verður sjatn.
u

Hafði þá kölski enn beöiö ósigur fyrir Sæmundi, og er þess ekki getið,

að þeir kvæöist á síöan.

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 125. -120. bls. Isl. œfintýri, 48.-44. bls.
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Skol 1 agróf. (Almenn sögn eystra.) það er sagt, að Sæmundur fróöi

hafi látiö Skolla sækja skóg fyrir sig upp Rángárvelli og Land, inn í

Búrfell, sem er á framanveröum Gnúpverja-afréttL Dró kölski allan skóginn

í einum bagga , eöa slóöa , heim í Odda. Kom þá allbreiö laut undan

draganum, og sést hún sumstaðar á Landi, en eptir endilaungum Rángár-

völlum er liún glögg, og er hún kölluö Skollagróf.

Kölski er í fjósi. 1 (Eptir vanalegri sögn í Borgarfirbi.) Einu sinni

vantaöi Sæmund fróöa fjósamann; tók hann fcá kölska og lét hann vera í

fjósinu hjá sér. Fór t>að alt vel, og leiö svo fram á útmánuöi, aö kölski

gjöröi verk sitt meö Öllum sóma. En á meöan séra Sæmundur var í

stólnum á páskadaginn, bar kölski alla mykjuna í baug fyrir framan kirkju-

dyrnar, svo fcegar prestur ætlaöi út eptir messuna, l>á komst hann t>aö

ekki. Sér hann t>á, hvaö um er aö vera, stefnir til sín kölska og lætur

hann nauöugan viljugan bera burfcu aptur alla mykjuna frá kirkjudyrunum

og á sinn staö. Gekk séra Sæmundur svo fast að honum, að hann lét

hann seinast sleikja upp leifarnar meÖ túngunni. Sleikti tá kölski svo

fast, aö Þaö kom laut í helluna fyrir framan kirkjudyrnar. þessi hella er

enn í dag í Odda, og nú |>ó ekki nema fjóröúngur hennar. Liggur hún

nú fyrir framan bæjardyrnar, og sér enn í hana lautina.

P ú k i nn o g fj ó s am a ð u r i n n.
2 (Eþör vanalegri sógu manna í Borgarfirbi.)

Einu sinni hölt Sæmundur fróöi fjósamann, sem honum þókti vera um of

blótsamur, og fann hann opt að t>ví viö hann. Sagöi hann Ijósamanni, að

kölski hefði blótsyrði og illan munnsöfnuð mannanna handa sér og púkum
sínum til viðurværis. „þá skyldi eg aldrei tala neitt ljótt,u segir fjósa-

maður, „ef eg vissi, að kölski misti við l>að viðurværi sitt.
u „Eg skal nú

bráðum vita, hvort tér er Það alvara, eða ekki,
u

segir Sæmundur. Lætur

hann þá púka einn í fjósið. Fjósamanni var illa við fcenna gest; l?ví

púkinn gjörði honum alt til meins og skapraunar, og átti þá fjósamaður

bágt með að stilla sig um blótsyrði. l^ó leið svo nokkur tími, að honum
tókst það vel, og sá hann þá, að púkinn lioraðist meö hverju dægri. þókti

fjósamanni harðla vænt um, þegar hann sá þaö, og blótaði nú aldrei. Einn

morgun, tegar hann kom út í fjósið, sér hann, að alt er brotið og bramlaö,

og kýrnar allar bundnar saman á hölunum, en t>ær voru margar. Snýst

-
t>á fjósamaður að púkanum , sem lá í vesöld og volæöi á básnum sínum,

og hellir yfir hann bræöi sinni með óttalegum illyrðum og hroðalegu blóti.

En sér til ángurs og skapraunar sá hann nú, að púkinn lifnaði við, og

varð alt í einu svo feitur og pattaralegur, aö við sjálft lá, að hann mundi
hlaupa í spik. Stilti hann sig þá, fjósamaöurinn, og hætti aö blóta. Sá

1. Sbr. Dr. Maurers Isl Volkss. 123.-124. bls. Isl. æfintýri. 39.—40. bls.

2. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 122. bls. Isl. æfintýii 36.-38. bls.
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hann nú, aÖ Sæmundur prestur hafði satt aö mæla, og hætti aö blóta, og

hefir aldrei talaö ljótt orð síðan. Enda er sá púkinn fyrir laungu úr

sögunni, sem átti að lifa á vondum munnsöfnuði hans. — Betur að Ki og

eg gætum breytt eptir dæmi fjósamannsins.

Kölski ber vatn í hripum. 1 (Eptir vanalegri sögn í Borgaríirði.) Svo

bar til einn vetur, að maður kom til fjósakonu Sæmundar fróöa, og bauð

henni, að sækja alt vatn fyrir hana um veturinn, bera út mykjuna og fleira

þess konar, ef hún vildi gefa sér það í staðinn, sem hún bæri undir svuntu

sinni. Fjósakonu þókti þetta boö gott; því hún hugsaöi ekki eptir því, að

hún var þúnguð, og mundi ekki til að hún heföi neitt fémætt undir svunt-

unni. Hún gekk því að kaupunum. En þegar út á leiö veturinn, smálukust

upp augun á griðkunni, og þóktist hún þá sjá, hvar hún var að komin.

Varð hún þá þögul og fáskiptin, og eins og utan viö sig. Sæmundur tók

eptir því, tók hana tali og gekk á hana um orsökina til fálætis þess, sem

á hana væri komið. í fyrstunni vildi hún ekki segja honum það , en að

síðustu komst hún ekki undan og sagði frá öllu greinilega og rétt um kaup

sitt við manninn. Sæmundur lét hana þá fyrst vita, aö sér heföi raunar

ekki verið duliö ráölag hennar, enda þó hann heföi ekki skipt sér af því

fyrri. „Vertu ókvíöin,
u

segir Sæmundur, „eg skal kenna þér ráð til þess,

að láta kölska veröa af kaupinu. J>ú skalt á morgun biöja hann aö sækja

vatniö í hripum
,

og gánga hjá sáluhliöi, annars sé hann af kaupinu. u

Fjósakonan gjörir nú alt, eins og Sæmundur haföi lagt fyrirhana. Kölski

fer nú með hripin og rambar eptir vatninu. En þegar hann kemur aö

sáluhliöi, hríngir Sæmundur klukkunum, og fór þá alt vatnið niður úr

hripunum. Kölski reyndi til þrisvar sinnum, en það fór alt af á sömu

leiö. Snaraði hann þá frá sér hripunum í bræði, og hvarf burtu. Fjósa-

konan ól síöan barn sitt, og vitjaöi kölski þess aldrei. fcar á móti hugsaöi

hann Sæmundi presti gott til glóðarinnar; því hann þóktist eiga honum

fyrir grátt aö gjalda.

Kaup kölska við vefjarkonuna. (Austan úr Múlasýslu.) Einu

sinni var vinnukona í Odda hjá Sæmundi fróða, og óf hún optast alt, sem

þar var ofiö. Einu sinni, sem hún var að vefa, kemur til hennar maður,

og fer að tala við hana, og spyrja hana, hvort það sö ekki heldur slæm vist

í Odda. Hún segir, að þar sé ekki svo slæm vist, nema einstöku sinnum

sé heldur þraungt um mat, vegna þess að svo mikið gángi í gesti og

gángandi. „Ertu þá ekki svaung stundum?u segir maöurinn. „Ekki er

þaö með jafnaði,
u segir hún. „Heldurðu, þú gætir þá ekki þegið, aö kaka

meö smjöri ofan á væri komin á hverju kvöldi aö rúminu þínu?u Hún
sagöist mundi þiggja þaö. Hann kvaöst þá skyldi sjá um, að kaka og

smjör viö skyldi vera hjá rúminu hennar á hverjti kvöldi; en hún yröi aö

1. Sbr. Dr. Maurcrs Isl. VoTkss. 122—123. ísl. œíint. 38.-39. bls.
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heita sér því aptur á móti, að biðja aldrei fyrir honum Sæmundi; en ef

hún gerði það, l>á feingi hún ekki kökuna og smjöriÖ. það segist vefjar-

konan halda að hún muni geta látiö ógjört. Leingi um veturinn eptir

þetta baö hún aldrei fyrir Sæmundi presti, þó hann hnerraöi, og hitt fólkiö

bæöi fyrir honum; enda var kaka og smjör á hverju kvöldi viÖ rúmið

hennar. Einu sinni er hún var aö vefa, kemur Sæmundur til liennar, og

fer aö tala viö hana. þegar þau höföu talazt viö um stund , setur aö

presti fjarskalega mikinn hnerra; en hún þegir, og lætur, sem hún heyri

það ekki. Eptir nokkurn tíma fer hann aÖ hnerra enn meir. fcá segir

stúlkan: „Ærstu ekki, séra Sæmundur; guö hjálpi þér.
u

|>á segir séra

Sæmundur, og hættir alveg aö hnerra: „Ekki held eg þú fáir köku og

smjör í kvöld. u þetta var orð og aö sönnuj því þaöan í frá fékk vefjar-

konan aldrei köku og smjör frá kölska.

Tornæmi dreingurinn og kölski. (Vestan úr Mýrasýslu, eptir

Markús skólapilt Gíslason.) Einu sinni var dreing komið fyrir hjá séra Sæ-

mundi , sem þókti ókennandi sökum tornæmis , til þess aö kenna honum

kristin fræði. Dreingurinn var mjög ónæmur, og gekk fram úr öllu lagi

illa aö læra ; var honum sjálfum raun aö l>ví, og óskaöi laungum, aö hann

væri orðinn næmur. Eina nótt dreymdi hann, að maöur kæmi til síu, og

segöi við sig, hvort hann vildi, að hann gæfi honum næmi. Dreingurinn

þóktist játa l>ví. Draummaöurinn sagði, að hann yrði að vinna l>að till>ess,

aö fara til sín á krossmessunni vorið eptir. Dreingurinn játti því. Hvarf

l>á draummaöur honum. Eptir t>etta brá svo viö , að dreingur varð svo

næmur, að Sæmund prest undraði l>að stórum; en jafnframt varð dreingur

allur annar, en hann hafði áöur verið; i>ví nú varð hann óglaður og

þúnglyndur. Sæmundur prestur tók eptir þessu, og fór að gánga á hann,

hverju það sætti. Dreingur færöist leingi undan ; en þó kom svo um síöir,

aö hann sagöi presti upp alla sögu, eins og hún var. Sæmundi brá nokkuð,

og sagði, að þetta mundi ekki hafa verið maöur, sem fyrir hann bar í

draumnum, heldur kölski, er vildi heilla hann til sín; enaltumþað, sagði

prestur, aö hann skyldi vera óhræddur, og fara sínum ráðum fram. Leið

nú af veturinn og fram undir krossmessu. Kvöldinu fyrir krossmessu sagði

Sæmundur við dreing, að hann skyldi koma með sér út í kirkju. Jpegar

þeir voru þángað komnir, fór prestur með hann innar að altarinu, færöi

hann í messuklæöin, og fékk honum patínu og kaleik, og lét hann snúa

sér fram. Sagði hann honum, aö hann skyldi vera hreifíngarlaus, og hann

skyldi bjóða hverjum , sem til lians kæmi , brauð og vín
,
og ef hinn að-

komni vildi það ekki, skyldi hann ekki gegna honum, og l>ó að Sæmundur
prestur kæmi sjálfur, skyldi hann ekki heldur gegna sér, nema hann neytti

brauðsins og vínsins. því næst fór Sæmundur á burt; en dreingurinn

gjörði, eins og fyrir hann var Jagt. l
jegar hann haföi verið nokkimi tíma

32*
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fyrir altarinu, kom hinn sami tU hans, sem hann hafði áöur séö í draumin-

um; sagöist hann nú vera kominn aö sækja hann, skipaði honum aö fara

úr messuklæöunum, og leggja af sér, faö sem hann héldi á. Dreingurinn

svaraði honum eingu, en bauð honum brauðið og víniö. En hinn lézt ekki

vera kominn til að þiggja fcá þjónustu af honum. Lagöi hann þá mjög aö

dreingnum, að hann skyldi koma; en dreingurinn gaf sig ekki aö l>ví, og

fór hinn svo búinn burtu. þessu næst sýndist dreingnum margir kunníngjar

sínir koma til sín, hver eptir annan, og beiddu þeir hann meö blíðu og

stríöu að fara þaðan, sem hánn væri. En hann bauö þeim brauðiÖ og

víniö, og vildu t>að eingir. þá sýndist honum Sæmundur prestur koma

til sín, og segja bistur viö sig, fcví hann væri þar, og aö h'ánn skyldi

t>egar í stað fara úr, og leggja af sér, það er hann héldi á, og koma út

með sér. Dreingur gegndi ekki aö heldur, en bauð honum brauðið og

vínið. Sæmundur prestur sneri þá upp á sig, og sagöist ekki vera kominn,

til að fciggja af honum Vær góögjöröir; eptir fcaö hvarf Sæmundur honum.

Nú tók dreingnum að sýnast alls konar ófreskjur, og skrýmsli, og jafnvel

djöflar; þókti honum kirkjan hristast og skjálfa, og hélt, að hún mundi t>á

og þegar sökkva, eöa fara um koll. Varö hann Þá svo hræddur, aö viö

því var búið, að hann mundi sleppa hinum helgu dómum og reyna aö

forða sér; en í i?ví heyrði hann tekið í klukkuna. Hurfu fcá þegar öll

þau undur, er hann þóktist sjá; en Sæmundur prestur kom inn í kirkjuna,

gekk innar að altarinu, og bergði á brauðinu og víninu. Hann sagöi H
við dreinginn, að honum væri nú óhætt; þvi að ekki mundi verða á hann

leitað framar. Dreingurinn varð lausn sinni allshugar feginn, og þakkaði

Sæmundi presti, sem bezt hann kunni. Var hann fylgisamur Sæmundi eptir,

og er sagt, að hann hafi haldið næmi sínu til dauða, og orðið ágætis-

maður.
''J

'^.^J'^.
'

::

'J
"ffi '^W^S^t^^fj

9

Oskastundin. 1 (Eptir sögn manna í Borgarfirði.) Sæmundur hinn fróði

sagði, að óskastund væri á hverjum degi, en ekki nema eina sekúndu
(augnabragð), og tækist mönnum því varla aö hitta hana. Aðrir segja, aö

aldrei sé óskastund, nema á laugardögum einúngis.

Einu sinni var Sæmundur í baðstofu, þar sem vinnukonur hans sátu.

þá segir hann : „Hana nú, stúlkur, nú er óskastundin, óskið þið nú hvers,

sem þið vilið.
14 þá gellur ein þeirra við og segir:

„Eina vildi' eg eiga mér

óskina svo góöa,

að eg ætti synina sjö

meö Sæmund' hinum fróða.
u

„Og dæir, þegar i>ú fæðir hinn seinasta," segir Sæmundur; þvf hann

reiddist stúlkunni fyrir óskina. þessi stúlka hét Guðrún, og varð hún
... 1— >

.

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 126.— 127. bls. Isl. æfiut. 44.-45. bls.
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seinna kona Sæniundar prests. Attu þau saman sjö sonu, eins og hún

haföi óskað, en aö hinum seinasta dó hún af barnsförum. — Sæmundur

geymdi jafnan klæöi þau, sem Guörún haföi átt á meöan hún var vinnu-

kona, og sýndi henni þau iðulega, til þess aö lægja f henni rostann; því

hún var drambsöm mjög af vegi þeim, sem hún var komin í. það er eitt

sagt til merkis um drambsemi hennar, aö einu sinni kom til hennar

fátækur maður, og baö hana, aö gefa sér aö drekka. þá segir hún

:

„Gaktu í ána, góðurinn minn,

þaö gjörir biskups-hesturinn."

Sæmundur fer til gleöi á nýársnótt. (Austan úr Múlasyslu.)

Dóttir Sæmundar hét Margrét. Hún haföi veriö á tali viö vinnukonurnar

í Odda í vikunni milli jóla og nýárs, og óskað sér, aö hún væri hortin á

nýárinu þángað, sem niestur gleðskapur og skemtan væri í heimi. A
gamlárskvöld var Margrét að búa um föður sinn, og var faðir hennar þar

itiííi hjá henni. Hánn spyr hana þá að, hvað hún hafi veriö aö tala viö

stúlkurnar uppi á loptinu kvöldið, sem hann tiltók. Hún segist ekki muna

það. Sæmundur minnir hana þá á, aö hún hafi verið aÖ óska sér aö vera

komin þángaö, sem mest væri gleði á nýárinu, og játar hún því, að hún

hafi óskaö sér þessa. Hann segir þá, að hann skuli fara með hana í þann

staö, og skuli hún fara aö búa sig ; því þau þurfi aö bregöa sér dálítinn

spöl frá bænum. Margrét fer og býr sig, og þegar hún er feröbúin,

segir Sæmundur við konu sína, að Margrét og hann ætli að bregða sér í

burtu, en fyrir messu skuli hann vera ko^ninn á morgun. Síðan fara þau

feðgin ofan að sjó, og kallar Sæmundur þá á kölska, og minnir hann á,

hvað þeir hafi keypzt á um, og stendur i>á þegar grár hestur þar í fjörunni.

Sæmundur sezt á bak honum, og segir Margrétu að fara á bak fyrir aptan

sig, en hvíslar að henni um leið, að hún megi með eingu móti biöja fyrir

sér, hvernig sem fari. Sæmundur skipar kölska að flytja sig þángað, sem

hann tiltók, og gjörir kölski það. En þrisvar sinnum lét kölski eptri

hlutann síga ofan í sjóinn og ætlaði að sökkva þeim; en Sæmundur sló

hann í hvert skipti með Davíðssaltara, og hélt svo kölski á fram með þau

að landi. þegar þar var komið, stfga þau af baki gráa klárnum, og gánga

heim til borgar. Er þar hinn mesta gleöi og glaumur, og skemta þau

sér þar alla nóttina. þegar Sæmundi þykir tími kominn til aö fara, kallar

hann á Margrétu, og segir henni að koma með sér. Síðan fara þau, og

er þau komu ofan til strandar, stendur sá grái þar í fjörunni, og fara þau

á bak honum bæði, sem fyrr. þegar kölski er kominn miðja vega milli

landa, fer hann að taka dýfur, og sökkva, og fer svo tvisvar; en Sæmundur

slær hann bæði sinn með Saltaranum. En f þriðja sinn setur kölski allan

eptri hlutinn ofan í sjóinn, og verður mjög ókyr undir. Fer Margrét þá

að biðja fyrir sér; en Sæmundur segir: „Haltu þér saman, Mánga; hvaö
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þarítu aÖ vera hrædd? hann sem skrikaði á skötu," og slœr þann gráa

um leiö heljarhögg með Saltaranum. Síöan flytur kölski báti að landi, og

er Sæmundur kominn heim aö Odda fyrir messutíma, og messaöi þar á

riýársdag.^'* 1^ 1 ^l- ^Jiiöi,

Sæmundur á banasænginni. (Eptir Dr. Hallgrími Schevíng.) Sæ-

mundur haföi tekið meybarn til fósturs af fátækum manni; honum þókti

ósköp vænt um hana, og unni henni svo mikið, aö hann mátti ekki af

henni sjá né við hana skilja. l>egar hann lagðist banaleguna, lét hann

hana liggja til fóta í rúminu hjá sér
;

þvi það var eins og hann tryði

henni bezt til að vera vitni til dauða síns. Meðan hann lá veikur, haföi

hann grun á því, aö hann mundi ekki liggja fleiri legur, og um leiö fann

hún bað á honum , að hann væri nokkuö vokins um , hvort hann mundi

eiga heimvon eptir dauöann til himnasælu eöa í hinn staöinn. Kvöldinu

fyrir dauða sinn bað hann fósturdóttur sína að hafa andvara á sér um
nóltina, og muna sig um þaÖ, aö sofna ekki

;
því sér segöi svo hugur ura,

aö hann mundi deya þá nótt; en ef svo yröi, mundi mega sjá nokkrar
J li 1 í1 m 11 ^ -fc * t\ J Ua Æ\ J - m | J f JL • -'•*'# \ ^ w » J £ ! X t ,• * * -\ 2 — • _ — J V .|A1 |W » «J * I J> I ' Jti J • J J \ *

jarteiknir til þess , hvað um sig yrði annars heims
,

og baö hana t>ví aö

vaka og taka vel eptir öllu, svo aö hún gæti sagt vandamönnum hans meö

fullum sanni hvorn samastaðinn hann hrepti. Eptir þetta hættir hann

talinu og leggst fyrir. En stúlkan vakir trúlega. þegar fór aö líöa á

nótíina, sér hún , að loptið, sem þau voru í, fyltist af púkum. Virtist

henni, sem þeir vildu ginna Sæmund meö fortölum til einhvers ills, en

réö þaö af oröum hans og yfirbragöi, aö hann vildi þeim í eingu sinna.

þegar púkunum dugöi ekki þetta, leituöust þeir viö að fá Sæmund til ills

með hótunum. En hann stóö þær alíar eins karlmannlega af sér, sem

ginníngar þeirra áöur. Eptir þctta huríú púkarnir; en óöar en þeir voru

burtti, fyltist loptiö aptur af mývargi, er ásókti Sæmund. Var þá svo af

honum dregiö, aö hann gat ekki varið sig eða bandað mýinu frá sér. En í

því sem mýbitiö sækir að honum sem óðast, verður henni litið á, að

ljósglampi leiö upp af vitum hans
;

þóktist húu þá skilja , að það hefði

verið sál hans, er svifið hefði til sæíli bústaöa. Enda var þá alt mýbitiö

horfiö og Sæmundur liðinn.

Kirkjugarðs-leg Sæmundar. (Austan úr Múlasýslu.) Sæmundur

fróöi lagöi svo fyrir, þegar hann lá banaleguna, að ef einginn fyrirburöur

yröi, þegar lík hans væri boriö út úr bænuni, þá skyldi ekki grafa sig í

kirkjugaröi, heldur dysja sig eiiihverstaöar. En þegar lík hans var borið

út úr bænuiri til kirkju, kom alt í einu stórrigníng úr heiöskíru lopti og

sólskini, og því var lík hans grafið í kirkjugarði.

Fra Kálfi Árnasyni. Saga um Kálf Árnason (sem einu sinni

er sagt að hafi búiö á Laxlæk.) (Austan úr Múlasýslu.) þegar Kálfur Árna-

son var í Svarta-skóla , er það sagt, að hann hafi gefið sig kölska. En
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l>egar hann var kominn aptur til íslands, vildi hann fyrir alla muni losast

viö þetta loforö sitt, en vissi ekki, tivérnig hann ætti að fara aÖ því.

Hann tekur tað tó til ráös, aö hann fór aö hitta Sæmund fróöa, og biður

hann ráöa úr bessu vandræði sínu. Sæmundur réð honum, að hann skyldi

ala tarfkálf, og nefna hann Árna, síöan skyldi hann ala annan kálf undan

þessu nauti, og kallá hárin Kálf, og „sé l?að Kálfur Ánmson/ 1 Kálfur

gjörir þetta, sem Sæmundur haföi honum ráö til kent. En nokkru eptir

kemur kölski, og segist vilja fá Kálf Ániason. Kálfur segir, aö svo skyldi

vera; tekur hann t>á kálfinn, er hann haföi aliö, fær hann kölska og segir:

,,J>árna tiéfir l>ú Kálf Árnason." Kölski gat ekki géingið í móti fví, en

þókti ekki haldið viö sig loforöiö, og varö t>ó aö láta sér það líka. aö hann

hafði ekki meira af Kálfi Árnasyni, er dó í góöri elli.

K á 1 f u r f e r a Ö h i 1 1 a Sæm u n d f r ó ða. (Austan úr MúlasysluO í annaÖ

sinn viidi Kálfur fitma Sæmund fróða i Odda, og gat þéss viö heimamenn

sína, aö liarm ætlaði að vita, hvort haim gæti ekki komið aö honum Óvörum.

Ékki er getið um ferðir Kálfs, fyrr en hann kemur að Odda á náttarþeii,

og drepur högg á dyi\ Sænmndur licyrir, aö barið er, og skipar hann

einúm heimamanna sínna, að fará til dyra, og vita, hver kominn sé. Mað-

urinn geingur út, og vcrður einkis maims var, geingur irin aptur og segir,

að einginri sé úti. t>á cr bariö aptur, og skipar Sæmundur öörum manni

aö fara til dyra, og gjörir hann J>að. þegar harin sér eingan úti, gcingur

hann kríng um allan bæinn, en sér eigi aö heldur riokkurn mann; fer

hann inn við svo búiö, og segist ekki liafa séö neinn úti. Síöan er barið í

priðja sinri'; sprettur pá Sæmundur upp sjálfur, og segir, að sá, sem úti

sé, muni vilja finna sig; geingur hann og sér, að þar er kominn Kálfur

Árnáson, félagi sinn, og heilsast þeir nijög vinsamlega. Kálfur biöúr hann

aö lofa sér aö vera, og er baö svo sem velkomiö. Kálfur biður Sæmund
um hnappheldu á hest sinn, og fer Sæmundur að leita og finnur hana,

Kálfur segir, aö i>aö sé nú minkun að því að biöja hann aö hepta klárinri

sinn, en i>ó ségist hann háldá, aö hann veröi að biðja líann }>ess. Sæ-

mundur kveöst skuli gjöra ^að, og fer hann til, og er afarleingi að bauka

viö þaði Kálfur lézt furða sig á, hvað leingi hann væri að hepta hestinn,

og spyr hann, hvort hann kunni ekki að hepta. Sœínundur lézt aö vísu

kunna, en segist hvergi finna fæturna á hestinum. Kálfur segir, aö þeir

séu niöur úr kviönum á bessum hesti, eins og öörum. Sæmundur segir,

að ^eir séu alt um paö ekki til á bessum hesti, og að minnsta kosti finni

hann þá ekki. Líöur nú enn leingi, að Sæmundur er aö leita aö fótum

hestsins og svo skilur hann viö bað , að bess er ekki getið , hvort hann

hafi nokkurn tíma getað hept hestinn. Eptir það býður Sæmundur Kálfi

inn, og þiggur hann þaö. Sæmundur geingur á undan meö ljós í hendi,

og bíöur eptir honum innarlega í bæardyrunum. En Kálfi tefst úti. Eptir
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lángan tíma kemur kona Sæmundar fram, og spyr, liver kominn sé. Sæ-

mundur segir henni það. Hún spyr hann þá, hvort hann hafi ekki boðið

honum inn. Sæmundur segist vera búinn að því fyrir lifandis laungu.

Hún vill þá fara út, og bjóða honum innar aö nýu. Sæmundur vill

það ekki, og segir, að hann muni koma bráöum. Líöur nú enn góður

tími, þángað til loksins að Kálfur kemur inn, ákaflega móður, og

biður konti Sæmundar að færa sér mikið að drekka: „þarftu mikið

að drekka,u segir Sæmundur? Kálfur segir: „það er vísast, að fleiri

þurfi að drekka, en eg, áður en kvöldið er úti.
u Síðan er Kálfur leiddur í

stofu
,
og borinn fyrir hann matur, og feinginn hnífur að boröa með. En

þegar hann fer að skera, bítur hnífuriun ekki hót. Sæmundur spyr hann,

hvort hnífurinn bíti ekki. Kálfur segir þaö ekki vera. Kona Sæmundar

segist þó ekki hafa ætlað að velja lionum hníf af verri endanum, og hann

hafi átt að bíta hnífurinn sá arna. Sæmundur segir, að hann skuli fá sér

hnífinn, og segist hann skuli reyna að brýna hann. Kálfur gjörir svo, og

brýnir Sæmundur hann, fær Kálfi hann aptur og segir, að nú skuli hann

vara sig á honum; því nú haldi hann, að hann bíti. Kálfur kveöst ekki

vera svo hræddur við það; og þegar Kálfur fer að skera fyrsta bítann,

tekur hnífurinn sundur diskinn og borðiö og hleypur í lærið á Kálfi. Sæ-

mundur kvaðst hafa varað hann viö, að hnífurinn mundi bíta. Kálfur sagði,

aö þetta sár væri ekki til dauða
,
og batt um það. þá var venja að lesa

borðsálm fyrir og eptir máltið. Meöan Kálfur er aö lesa borösálminn á

eptir , líður Sæmundur út af í setinu, rétt eins og hann væri dauöur, og

skipar Kálfur þegar, aö dreypa á hann vatni. Kona Sæmundar hleypur

eptir vatni, og dreypir á hann; en þaö dugar ekki. Kálfur stendur þá

upp og fer að dreypa á hann. Raknar Sæmundur þá við, og skipar Kálfur

honum aö drekka vatn, og gjörir Sænmndur það. Kálfur segir þá: „Vissi

eg ekki , að fleiri mundu þurfa aö drekka í kvöld , en eg
,
þegar eg bað

um mikið vatn eptir að eg var búinn að leita mig móöan að dyrunum?"

Síðan hættu þeir þessum glettum, og fóru að bera sig saman, hvor meira

kynni. En Kálfur sagði svo síðan , aö Sæmundur kynni þeim mun meira,

en hann, sem hann hefði numið fram yfir sig í Svarta-skóla.

Kálfur sendir kölska eptir presti. (Austan úr Múlasýslu.) Einu

sinni varð Kálfur veikur; var hann þúngt haldinn og hætt. Kölski kemur

|»á til hans, þar sem hann lá, og segist ætla að verða við, þegar hann

deyi. Kálfur scgist ekki muni deya í þetta sinn, en biður samt kölska að

sækja þaim prest til að þjónusta sig, sem ekki sé ágjarn, og segir, að hann

niegi vera nokkuð leingi að leita hann uppi ; ]>ví hann muni liggja leingi.

Kölski verður hljóður viö þetta, og heldur, aö það muni ekki verða neitt

áhlaupaverk, að finna slíkan mann. Kálfur segir, ef hann geti ekki komiö

með þann prest
?

fái hann sig ekki, og þá standi kaup þeirra eigi leingur.
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Kölski fer við það af stað, og er leingi í burtu, leitar vandlega og finnur

eingan, sem ekki sé ágjarn. Eptir lánga mæðu og leit kemur hann þó

meö einn prest til Kálfs, og segist hafa fundið þenna prest leingst úti í

löndum; segir hann þó, aö hann sé ekki meö öllu laus við ágirnd, en

einn prestur sé sá úti á þýzkalandi, sem ekki sé við ágirnd brugöið, en

hann haíi ekki komizt að honum, því tindrandi eldur haíi ávalt logaö alt í

kríng um hann. Kálfur segist ekki vilja þenna prest, sem hann kom meö,

fyrst hann sé ekki alveg laus viö ágirnd, og sé því kölski áf kaupunum,

og veröur hann því aö fara burt við svo búið.

Kálfur deyr. (Austan úr Múlasýslu.) þegar Kálfur var orðinn fjör-

gamall, lagðist hann mjög veikur. Hann vissi það fyrir, að sú veiki

mundi leiða sig til bana. Hann skipar þá öllu heimafólki sínu aö fara

burt af bænum, og læsa herbergi því er hann lá í, en láta samt lykilinn

standa í skránni. Hann segir heimamönnum. sínum að koma aptur aö

ákveðnum tíina, og skuli þeir ekki kæra sig um, þó ýmsir hlutir verði

komnir úr skoröum, og sumt brotiö í bænum; en ef alt verði í sömu

skoröum inni í herbergi því, sem hann liggi í, skuli þeir grafa sig í kirkju-

garði meö ðllum ceremóníum ; en verði þar einhverju raskað eða brotið,

skuli þeir dysja sig einhverstaðar , sem annað hræ. Árni hét fóstursonur

Kálfs, og unni hann fóstra sínum mikið ; hann vildi ekki fara með öörum

heimamönnum burtu af bænum, og leyndist því fyrir ofan húsagarö, er

þeir fóru. Eptir nokkra stund sér Árni kölska koma. Geingur kölski

fyrst í kríng um allan húsagaröinn, síöan fer hann fram á hlaðiö, og er

leingi að ólmast þar; aö síöustu fer hann inn í bæ, og hefir þar hark

mikið og lángt. GóÖum tíma eptir læðist Arni inn í bæinn, og lýkur upp

hurðinni að herbergi því, er Kálfur fóstri hans lá í. Var Kálfur þá dauöur,

en alt var meö sömu ummerkjum í herbergi hans, og áöur, og varð Árni

þá hvergi var viö kölska. Kálfur Árnason var svo grafinn í kirkjugarði

meö öllum ceremóníum, eins og hann haföi fyrinnælt.

r t

Sögubrot af Arum-Kára. (Olafur prófastur Sivertsen í Flatey, hefir skrásett

eptir sögu Arnfiröíuga og skoðaft sjálfur flest örnefninO þá átti Kári bli að Selárdal

við Arnarfjörð, er hér var komið sögunni; haföi hann þá tekið prestsvígslu,

en trúin var úng í þann tíma
,

og þókti mönnum, sem hann væri ærið

forn í skapi. Hann var afarmenni mikiö, og eigi dæll viö að eiga, og

þókti hervetna ílt að etja viö hann.. Var hann kallaður Arum-Kári.

þá bjó sá maöur, er Kolbeinn hét, fyrir noröan Arnarfjörð, gagnvart

Selárdal aö Lokinhömrum ; er þar nærhæfis hálf önnur víka sjávar á milli.

Féll Kolbeinn i missætti viö Kára og eltu þeir leingi grátt silfur, og þar

kom að Kolbeinn safnaöi liði, fór á skip, og ætlaöi aö veita Kára lieimsókn

og drepa hann. En svo bar við, að í þeirri ferð týndist skip Kolbeins á

skeri því, er síðan er kallað Kolbeiusboði. þar fórust mann allir, er með
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KoIbeÍDÍ voru, og menn ætluðu Kolbein einnig hafa drukknað þar með

skipverjum sínum. En er Árum-Kári kóm ofan til sjávar, mætti hann

Kolbeini í fjöru, og tókust þeir þar á; það varð Kára til fángaráðs, að

hann fór á bak Kolbeini, og reif báöum höndum í skegg hans
,
og reið

honum á land upp ; er i>ar sléttlendi mikið ; heitir þar nú síðan Kolbeins-

skeið, er hann reið honum hríngskeið kríng um sléttlendið, og er það

túns ummálið á bæ þeim, er þar var síðan bygður, og dregur nafn af

skeiðinu, og heitir Kolbeins-skeið.

Eptir þessa reið, var Kolbeinn allúr, og fluttur dauður heim aö Sel-

árdal meó skipverjum þeim, er upp ráku, og voru þessir allir grafnir í

einum reit norðan fram í kirkjugaröi í Selárdal, þar sem nú heitir Kol-

beinsreitur, og var það leingi, að eigi voru lík grafin í reit þessum. þ>ó

er I>ess getið, að nú á seinni tímum hafi Þar grafizt upp eitt sinn ærna

þykk og stórvaxin mannabein.

Maöur hét Herrauður ; hann bjó noröur i Dýrafirði, og var illa ræmdur;

þókti hann feingsamur í búi ; tók hann á stundum fé frá mönnum, en bætti

eingu fyrir. — Frá því er sagt eitt sinn, aö Kári vaknar um nótt í Sel-

árdal, og vekur upp smalamann sinn ; kvað hann skyldi fara út á Selárdals-

hlíöar, og gæta sauða, er þar geingu sjálfala af búsmala Kára, og ef hann

yröi nokkurs var viö sjávar-mál, þá skyldi hann bera þar á grjót, svo

mikið, sem frekast mátti hann orka. Smalamaður fór, og fann á hlíöunum,

þar sem síöan heitir Herrauöargjá, mann undir skipsegli sofandi, og hjá

honum bundna marga sauöi af fé Kára; höföu þeir Herrauöur komiö þángaö

á stóru skipi, og ætlaö aö stela skipsfarmi af sauðum Kára. Smalamaður

bar grjót á seglbrúniriiar; kom þá Kári aö, og lagði Herrauð, og alla

fylgdarinenn hans í gegnum seglið meö spjóti, svo þeir létu þar líf sitt.

Éingar urðu hefndir eptir Herrauð, og eingin eptirmál.

fcað varð þessu næst, aö Kári var ásóktur af tröllkonu, er heimkynni

átti í fjöllunum út frá Selárdal; ætluðu menn híbýli hennar vera í helli í

Skandadallsfjalli ; tók hún sauöamann Kára hvern eptir annan; var þaö

opt á ári hverju um jólatímann, er svo bar við; áttu þau Kári og tröll-

konan margt ílt saman, og vann Kári ekki á; þángaö til Kári eitt sinn

nærri jólum tók þaö til ráös, aö hann lagöist niöur í rúm smalamanns síns:

en það var í dyralopti, og breiddi á sig uxahúð. þegar leið á nótt, kom
flagöið aö rúminu, og þreifaöi um; er þá mælt hún hafi sagt:

„þrýstinn um bóga

er á skinnsokkum bokki

hefir jólaskó, dóli.
u

Kári stökk þá upp, og tókust þau fángbrögöum, og bárust loks út

úr bæardyrum; fylgdust þá meö dyragættir allar á heröum kerlíngar, og

skildi þar meö þeim; vildi flegöan ei framar fást við Kára, og hljóp til

sjávar, og hélt út með öllum Selárdals-hlíðum ; en Kári vildi ekki hætta
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við svo búið, og hljóp hann fram dalinn, og þar yfir fjallið, en sú leið er

skemmri til að liá yfir að híbýlum flagðsins
,
og var Kári þar kominn, áður

en hún, og varði henni hellinn. Var jþaÖ nærri Skandádal, er þau hittust

við sæ niðri, og áður en þau tókust á, spurði skessan Kára: „Hvað er í

hendi, Arum-Kári?" Hann svarar: „Lítil kexa í laungu skapti." Hún mælti:

„Búlda mun bíta, þótt hún sé lítil.
u Kári réðst þá að flagðinu, en hún

hljóp undir högg hans, og tókst glímá heldur ómjúk í annaö sinn, og bárust

t>au víðsvegar um fjörugrjótið
,

og var leingi, að Kári sá ei, hvort sigra

mundi ; en svo lauk að flagðið féll fyrir Kára, og vann hann þar á henni,

svo hún lét líf sitt, og bilti Kári hcnni fram af skerjurn þeim, er þar

liggja við land, og heita þau skcr síðan Byltusker.

Eptir þetta urðu fáir til að leita á Kára, og bjó hann síðan leingi í

Selárdal. Hann réð þá til sín hjón, sem eigi þóktu vera í eðli, sem aörir

menn. þrællinn hét Börkur, en ambáttin Jpunngerður ;
þóktu þau ci mennsk

að alæli, og gekk Börkur berserksgáng; sögðu mehn svo, af ]>ví Börkur

var öðrum mönnum máttkari og orkumeiri. Steinn er reistur á hráuií-

unum út frá Selárdal; var hann tak Barkar, og heitir enn Barkartak.

það var eitt sumar, að Börkur tók lil sláttar á Selárdalstimi og þunn-

gerður átti að raka eptir honum. Ekki voru fleiri menn að slætti en

Börkur. I Selárdal er tún mikið, slétt og hart. Börkur vildi ei matast

fyrr en tún var alt slegið; og er hann var að slá hina yztu útskækla norður

af túninu, mælti þtmögerður: „Mál er að matast, bóndi u Hann svaraöi:

„Túnið skal ráöa, kerlíng.u Hneig hún síöan dauö niður, þár sem hún

stóð í mýrardæld noröur frá túnvelli, og er hún þar heygð; en Börkur féll

dauður niður þár skamt frá á túnfætinum; var þar orpinn haugur eptir

hann, og lagður hjá lioiium sláttuljár lians; hcitir þár enn í dag Barkar-

leiði, og sjást þess glögg itiérkí. Vildi Kári ei unna þessum hjúum sínum

legs í kirkjugarði.
.

Margir voru hættir Kára undarlegir; sá var einn, aö hann hvarf jafnan

að heiman, áður hann skyldi sýngja messu, og kom heiin aptur ífærður

prests-búníngi sínum. Er svo sagt, að hann léti messuskrúða sinn geimcl-

an í koti nökkrú, er hann haföi byggja látiö noröur og niöur frá bænum í

Sclárdal, og dregur nafn af því, aö Kári kom skrýddur l>aöan, og heitir

hjáleiga þessi nú Skrúði.

Miklar eru sögur af afreksverkum Kára; sú er ein, er segir frá um
kvernstein þánn, er enn nú stendiu* á bæarhlaöi í Selárdal. Segja surair,

aö hann hafi sókt stein þann yfir í Bogahlíð, sem liggur sunnan fram í

Selárdalnum, og borið hann heim í hempuvasa sínum. Aðrir segja svo,

að hann liafi alskrýddur verið , þá hann lét taka steininn í Bogahlíð og

koma honum hcim á staðinn, og sett hann niöur á bæarhlaöi, mitt á milli

karldyra og kirkjugarðs, og er nú að segja frá stærð hans og lögun : hann

er háliúr í jörðu niðri, lagaður sem aðrhr stórgrýtis kvernsteinar
; þrjár
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skálar eða bollar eru klappaöir ofan í steininn; tekurhver þeirra 2 merkur

mœldar, og var títt, að hella í þær vatni á hverjum degi. Er svo sagt,

aö Kári hafi mælt svo fýrir, að eigi mundu fleiri mjaltakonur veröa í Sel-

árdal, en svo, aö skálar þessar nægöu þeim, til aö þvo mjölt af höndum

sér í þeim. '

.': i^ ^'J^y, -V v

það ætla menn, að Kári hafi látið gjöra undirgáng f jöröu úr Sel-

árdals bæ og í kirkjuna, og þaðan aptur suður úr kirkjubrekkunni ofan undir

ána, og enn undirgáng úr bænum gegnum allan túnhólinn norðvestur í

dæld þá, er liggur upp undir fjallinu og inn í dalinn, og hafa menn nú

á dögum fundið ljós merki til þessa undirgángs; hefir hann verið ærið

rambyggilega gjörður, og djúpt í jörðu niðri.

Athugasemd. Sigurður prestur Gíslason á Stað í Steingrímsfirði hefir

og ritað sögu um ,,Árum-Kára, u og er hún að vonum áþekk þessari; hann

getur þess, að Kári hafi lagzt í flet smalamanns í skáladyrum, og hafi

liaft bússur á fótum
; því sagöi og tröllkonan , er hún kruinlaði um fætir

hans:

„þrýstinn í roði

er þessi dólgur

er á skinnsokkum brokkur,

hefir jólaskó, dóli.
u

Flötur sa, er þau glimdu á, Kári og tröllkonan , heima í Selárdal

heitir Sporaglenna. Siguröur prestur getur þess ekki, að þau Kári hafi

átzt viö fángbrögð fram á Skandadal, heldur hafi hann höggviö af henni

handlegg í axlarlið og hrundiö henni svo fram af klettasnösum. Um stein-

inn segir Siguröur prestur: „Holurnar (í steininum) eru áþekkar keri, og

má veita vatni úr einni í aöra; því klöppuð renna er frá hinni fremstu

til hinnar öptustu. Stein þenna flutti hann í skikkjulafi sínu, og setti hann

niður á nefndum stað, með þeim ummælum, aö kerin ynnust til handlaugar

mjaltakonum. þessi steinn viröist vera 8 til 10 manna tak, og sýnir það

afl Kára prests.
u

Guðbjartur ílóki Og llóla-biskup. (Eptir handriti séra Skúla Gíslasonar

á Stóranúpi.) Guðbjartur prestur flóki í Laufási var mestur kunnáttumaöur

á sinni tíö, en gjörði einguin mein með kunnáttu sinni; því aö hann var

góömenni mikið. þó ýföist Ilóla-biskup við hann, sökum galdra-orðs þess,

er lagöist á hann, og ætlaöi ser aö setja hann af embætti. Fór hann að

heiman í því skyni , með nokkra presta og sveina , en þegar þeir voru

komnir skamt aö heiman, viltust þeir, og vissu ekki, hvar þeirí'óru; könn-

uðust þeir ekki viö sig, fyrr en þeir voru aptur komnir heim aö Hólum,

og geingnir til stofu. Biskup réö samt til ferðar í annaö sinn, komst bann

þá og menn hans noröur á Hjaltadalsheiöi; gjöröi þar aö þeim fjúk meö

stríðviðri og gaddi, þá var ratljóst. Varö þá öllum þeim, er í feröinni voru,
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snögglega mál aÖ bjarga brókum sínum; en fcegar fceir ætluðu aÖ standa upp

aptur, gátu þeir það ekki; lá þeim brátt viö kali, og sáu sér loks ekki annan

kost, en aö heita Vví fyrir til lausnar sér aö snúa heim aptur. Ekki var laust viö,

að menn hentu gaman aö feröum biskups, en það gjöröi séra Guðbjartur aldrei

;

kvaöst hann ætla, aö biskup heföi ekki ætlaö aö finna sig, því aö til þess

hefði hann ekki þurft að hafa fjölmenni. Nokkru seinna var biskup á ferð

viö annan mann noröur í Eyafirði og gjörði þá ferð sína um leið heim til

séra GuÖbjartar; tókst honum það greiðlega, og nitti svo á, aö einginn var

úti. Biskup gekk þegar til stofu, sá hann, aö prestur sat viö borö og studdi

hönd undir kinn og hafði bók fyrir sér; biskup þreif bókina, en hvernig

sem hann fletti henni, sá hann ekkert nema óskrifuö blööin. Biskup spurði

prest, til hvers hann ætlaði þessa bók; en hinn kvaðst ætla hana undir

prédikanir: „fcú held eg ætlir það,
íl

svaraði biskup reiðulega, „sem dýrkar

djöfulinn. a En varla haföi hann slept orðinu, fyrr en hann sá gröf með

bláleitum loga og stóö hann sjálfur tæpt á barminum, en grá hönd greip í

kápulaf hans og ætlaði aö kippa honum í logann. Rak þá biskup upp hljóð

og mælti: „Fyrir guðs skuld hjálpið mér, herra prestur.u Rétti séra

Guðbjartur honum þá hönd sína og sagði: „Sleptu honum, kölski;" færðist

þá alt í samt lag aptur. Prestur mœíti þá: „það er von, að óvinurinn

sé nærri þeim, sem bera nafn hans í múnni sér, og biðja ekki um friö

drottins yfir það hús, er þeir koma í ; l>aö er eg vanur aö gjöra, og þó beröu

mér á brýn, að eg hafi slept réttri trú.
u Biskup mýktist nú nokkuö í

máli. Töluðust þeir þá leingi viö tveir einir, og skilclu síöan meö vináttu

;

sagöist biskup vilja óska þess, aö allir væru jafn-guöhræddir menn, og

Guöbjartur sinn. Aldrei bar á því endrarnær, að prestur beitti kunnáttu

sinni. þorkell hét sonur séra Guðbjarts; hann skrifaöi fyrstur rúnabókina

Gráskinnu, er öll fjölkynngi var höíð úr á seinni öldum; bók þessi lá

leingi við skólann á Hólum og lærdu sumir piltar nokkuö í henni, helzt

hinn fyrsta part , er var ritaður með málrúnum. Var þar ekki kendur

galdur né særíngar, heldur meinlaust kukl, eins og glímugaldur, lófalist

og annað þess konar, og gátu allir orðiö sáluhólpnir, þó þeir læröu

þann partinn. Seinni og leingri parturinn var þar á móti ritaöur meö villu-

rúnum, er fáir gátu komizt niður í, enda var þeim meinað það af meist-

arunum. þar var allur hinn rammari galdur, og urðu þeir allir óþokka-

sælir og ólánsmenn, sem voru reyndir í honum.

Straumfjapéar-Halla. (Eptir sögnum af Mýrum og handriti sora þorkels

Eyólfssonar á Borg.) Halla var uppi um sömu mundir og Sæmundur hinn

fróði, ogvoru þau systkyn þrjú: „Sæmundur, 1 Halla og Elín íElínarhöfóa

1. Hor er, eins og svo opt í munnmælasögum, glundraö ártali, þar scm Sæmundur,

sem dó hór um bil 1133, er látinn vera bróoir StraumfjarÖar-Höllu, sem var uppi á fyrri

hluta 15. aldar, og aÖ minnsta kosti 300 ár á millí jieirra.
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á Akranesi. Líktust þær systur bróður sínum, Sæmundi presti, í því, að

þær voru fjölfróðar og fóru með forneskju. þó var Halla trúkona mikil,

og mátti það sjá á ýmsu því, sem hún gerði, t. a. m. gjöfum hennar til

Álptaneskirkju o. s. frv.

Halla var auðug að fé og tiinn mesti skörúngur, og þókti hún afbragð

annara kvenna á sinni tíð ; hún bjó í Straumfirði hinum syðri og bera ýms

örnefni, sem viðhaldast enn í dag, vitni um, að hún hafi verið þar. Bær-

inn, Straumfjörður, stendur á eyu einni, og er umflotinn um flæði. Bjarg

það er liggur sunnan til á eynni, við endilángri Straumfjarðarröst , heitir

enn þá „Höllubjarg,u og er sagt, að fiskihjallur Hölíu hafi staðiö á bjarg-

inu, þar sem það er hæst, og að þángað hafi Halla geingið, þegar hún

vildi tala við Elínu, systur sína, og er mælt, að Halla hafi þá staðið á

bjargsnösunum, en Elín á Elínarhöfða, og ]»ær systur talast þannig við um
alt það, sem þær vildu, en einginn heyrði það, og er þó hér um bil 2

vikur sjávar milli Höllubjargs og Elínarhöföa. Vestan undir Höllubjargi

er vík ein; þar eru kölluð Höllunaust; er sagt að þar hafi verið lendíng

og skipa uppsátur til forna, og hefir þá ekki verið farið inn í Straum-

fjarðarröst, en nú er lendíng og uppsátur haft inn í röst, innan til viö

Hellubjarg. Vatnsból það, sem enn er í Straumfirði, heitir Höllubrunnur.

Er sá brunnur gerður af mönnum, og mikið verk á; hann er grafiim djúpt

niður og hlaðinn vel og vandlega upp, alt frá botni; hann smá-víkkar,

þegar upp eptir dregur, en er örmjór niður við botn. Sagt er, að Halla

hafi látið gera þenna brunn þar í lægð á eynni, sem hvorki sást til fjalls

né fjöru frá honum, en nú er svo mikill sandur kominn í kríng um hann,

að alstaðar sést frá honum annaðhvort til fjalls eða fjöru, en að öðru leyti

er brunnurinn heill og óhaggaður, og er mælt, að aldrei hafi verið gert

við hann, síðan Halla lét byggja hann. Ekki er þess getið, hvort Halla

hafi verið gipt, eða hvað maöur hennar hét; en líklega hefir hún þó ein-

hvern tíma verið gipt , því tvo sonu átti hún ; en Halla var jafnan talin

ein fyrir búi sínu.

Eitt sumar sendi Halla vinnumenn sína til sláttar upp á Mýrar að

vatni því, sem Heyvatn er kallað; heitir fear Ljónsnes og áttu þeir að

slá það, og lét hún þá liggja þar við tjald. þar stendur steinn einn
,
og

er hann kallaöur Grásteinn; á þenna stein bauðHalla vinnumönnum sínum,

að leggja ljáina á hverju kvöldi, þegar þeir hefðu slegið þá úr orfunum,

og mundu þeir þá finna þá á steininum deingda á hverjum morgni; en

fyrir því tók hún þeim vara að líta aldrei í egg ljáanna. Gerðu nú

vinnumenn hennar eins og hún bauð þeim
,
og fór svo fram um hríð , að

þeir fundu ljáina deingda á steininum á hverjum morgni, og þókti þeini

þeir bíta, eins og þeim væri drepið í vatn. Fór nú cinn vinnumann Höllu

að gruna, að eitthvað mundi Höllu hafa til geingið, þar sem hún bannaði

þeim að líta í eggina á ljáunum, og vildi hann því vita, hvernig færi, ef
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hann brygöi út af boöi hennar
,

og lítur því í eygina á ljá sínum. Sér

hann þá, aö ljárinn er ekki annaö, en mannsrif, og á sama vetfángi fer

eins með alla hina ljáina, að þeir veröa aö mannabeiimm; og hljóta þeir

því aö hætta slættinum og fara heim, og mislíkaöi Höllu það mjög.

Eitt sinn kom Sæmundur fróöi, bróöir hennar, kynnisför í Straumfjörð

tilHöllu; var þá um heyannir. Sæmundur var nokkurn tíma í Straumfirði.

Svo bar við einn morgun , meöan Sæmundur prestur var þar , að Halla

kemur út suemma morguns, og gáir til veðurs; lopt var hykt og leizt

henni svo , sem gera mundi storm og rigníngu
,

þegar liði á daginn; en

taöa mikil var á túninu, og öll flöt. þegar Halla kemur inn aptur, segir

hún öllu heimafólki sínu, að sofa í náðum og bannar harðlega nokkrum

aö líta út, en þau Sæmundur fóru út tvö ein. Og þegar þau vorú komin

út fyrir dyrnar, svo heimamenn ekki gátu heyrt hvað talað var, segir hún

viö Sæmund: „Heyiö þarf fljótrar hirðíngar, því veöur er allótryggilegt,

og ætla eg okkur báðum starfa þann; en hvort kýs þú heldur, bróöir, aö

binda heyiö og flytja heim í garð, eöa hlaöa úr?" Sæmundur kaus aö

hlaöa úr heyinu. — Leið nú morguninn, og fór þeim, sem voru í bænum,

að leiöast. Fór þá einn af vinnumönnum til dyra, og ætlaöi aö líta út,

en þegar hann ætlar að ljúka bæarhurðinni upp, er hún svo föst, að hann

getur alls ekki bifaö henni ; rifa ein var á huröinni og leggur vinnumað-

urinn augaö viö bana, og getur þannig séö, hvaö gcrist úti. Geingur Halla

að flekkjum og sátum, hverju eptir annaö, og veifar yfir svuntu sinni og

segir: ,,Upp þú og rakiö með. u Sá hann l>á, að heyið flaug jafnóðum í

lopt upp, og heim í garð til Sæmundar, en liann tók við heyinu og hlóö

úr og 18 púkar meö honum, og höfðu þeir naumlega viö. þegar vinnu-

maöurinn var orðinn þessa vísari, ætlaði hann að fara aptur frá hurðinni,

en var þá orðinn fastur við hana á auganu, og varð hann að vera þaunig,

þángaö til Halla kom heim, baö hann hana þá aö losa sig, og gerði hún

það, en mælti um leið: „það er ráð mitt, að þú gerir ekki optar þaö,

sem eg banna þér.
u

Einu sinni vildu vinnumenn Höllu róa, en hún vildi láta bá gera

annað, og ^ókti veður ískyggilegt og sagöi, að þeim mundi ekki vel gefast

róöurinn þann dag. En hvað sem hún sagöi, reru þeir og fram á „Leiru
;

svo heitir djúp mið eitt fyrir Mýrum; er J>að djúpt af þormóðsskeri. En
þegar þeir voru komnir í sátur, tók að hvessa á norðan, og feaÖ svo óðum,

að Þeir gátu ekki haldizt. Lögðu þeir því af stað og stefndu til lands,

en gekk mjög lítið. Loks komust þeir með illan leik upp undir þormóössker

;

fóru þeir nú aö ráðgast um, hvort leingra skyldi halda ; réðu þeir þaö af, aö halda

á fram. En l>egar þeir voru komnir skamt frá skerinu, fór veðrið vaxandi, svo þeir

drógu ekki leingra ; var nú farið aö dimma, en með öllu ólendandi í þormóðsskeri

fyrir brimi og ósjó, svo ekki var aunaö sýnna, en þá mundi reka til hafs.

þegar þeir voru staddir í þessum nauöum, sáu þeir stóran reyðarfisk, sem
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rendi fram hjá skipinu og hélt til lands. Ólafur, fóstursonur Höllu, var á

skipinu. Hann réð skipverjum til að róa eptir fiskinum, og svo geröu þeir,

og gátu þeir dregiö í vari fiskjarins til lands ; en þégar kom inn í Rastar-

kjáptinn, hvarf reyöurin. Náðu þeir þannig landi ineÖ heilu og höldnu,

og þegar J?eir voru lentir, geingur Halla til strandar, og spyr þá, hvort

þeir hefóu orðiö nokkurs varir; en þeir sögöu henni satt frá því, hvaö

heföi boriö viö í fcrö þeirra. Hún kvaö þá ekki mundu hafa náö landi,

heföi þeir ekki notið sín að, og réð þeim til að róa ekki framar, þegar

henni væri i>aö á móti skapi; en það er ætlan manna, að Halla sjálf muni

hafa verið reyöarfiskurinn, sem bjargaöi þeim.

Einu sinni, sem optar, kom skip út í Hraunshöfn vestra, það er í

grend við þann staö , sem Búðaverzlunarstaður nú stendur á. Halla vildi

finna kaupmann og fá ýmsar heimilis nauösynjar sínar hjá honum, þvf hún

var jafnan vön, að skipa vel til búsins. Fór hún því nú, meö marga hesta í

lest, kaupstaðaríerð vestur í Hraunshöíh, og lét auk þess reka 12 sauði

gamli vestur, til að selja kaupmönnum þá. Fór hún sem leiðir liggja,

fyrst upp undir fjöll, og síöan út sveitir, sem þar verða fyrir; kom hún

viö í Hraundal hinum ytri; þar bjó þá Olafur, fóstursonur hennar. þegar

Olafur sér Höllu, og lest hennar, og hvað á var, segir hann: „Hart er í

böggum, fóstra.
u

þ>á segir Halla: „þegi þú, strákur, nógu mikiö hefi eg

kent þér.
u þaðan heldur Halla á fram ferð sinni, og segir ekki af ferð

hennar, fyrr en hún kemur í kaupstaðinn, og finnur kaupmann. Leggur

húu inn allmikið af smjöri og tólg, og sauði þá, sem hún hafði með sér.

Tekur hún síöan út hjá kaupmanninum það, sem hún vildi, og hún gat

komið á lestina; býr hún nú uppá lestina, og fer síöan af staö. En þegar

hún var komin á staö, veröur kaupmanni litiö á vöru þá, sem hann hafði

feingið frá Höllu; var þá smjörið og tólgin orðin að grjóti og sauöirnir

að músum, Haföi Halla gert þá sjónhverfíng, að grjótiö sýndist smjör og

tólg, en mýsnar sauöir. þegar kaupmaður varð var við þessu pretti brá

honum mjög í brún, og safnaöi þegar mönnum og veitti Höllu eptirför.

En þegar Halla verður vör við eptirförina, slær yfir niðdimmri þoku, svo

hvergi sá. H náðu leitarmennirnir Höllu og lest hennar við Haffjarðará,

en hún vilti þeim svo sjónar, aö þeir sáu ekki annað, en móa og kletta,

þar sem hestar hennar voru. Urðu þeir að hverfa svo aptur, að þeir fundu

hvorki Höllu né föruneyti hennar; en hún hélt tálmunarlaust áfram og

komst með heilu og höldnu heim í Straumfjörð.

Eins og áður er getið um, átti Halla tvo sonu. Einhverju sinni, þegar

þeir voru orðnir fulltíðamenn, kom hafskip, og fóru þeir á móti því,

til að vlsa því til hafnar, en hreptu ofviðri mikið, svo þeir týndust i

Mjóasundi; er það sund svo mjótt, að það er ekki nema árarum á breidd

milli þormóðsskers og Mjóaskers. Er þá sagt , að Halla hafi mælt svo

um, að aldrei skyldi verða fastur kaupstaöur í Straumfiröi, og þykir það
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hafa sannazt. Halla harmaði mjög lát sona sinna og það einkum aÖ lík

þeirra fundust ekki. Hét hún þá á Álptaneskirkju, aö gefa henni legkaup

mikiö, ef synir hennar fyndust, og næöu þar legstaö. BáÖa syni Höllu

rak skömmu eptir þetta
,
og voru jaröaöir í Álptaneskirkju

;
gaf þá Halla

Álptaneskirkju þormóðssker, sem hún á enn í dag. Var sker ]>etta auöugt í

fyrra daga, af æðavarpi, selveiöi og grasi, en aröur þess hefir á seinni

tímum mjög minnkaö. Aðra gjöf gaf Halla Álptancskirkju, þó hún sé nú

fyrir laungu liöin undir lok. það var eirketill , sterkur og vandaöur
,
og

mælti hún svo um , aö í honum skyldi mat reiöa fyrir prest í hvort sinn,
9

sem hann frcmdi heilagt messuembætti í Alptaneskirkju
,
og mundi þá

aldrei skorta góðan beina handa presti, meðan kctillin væri viö liði, og

hafður til ]>ess að eins, sem hún mælti fyrir, en ekki mætti flytja hann

frá Álptanes, og mundi hann ekki komast paöan óbrotinn. Er mælt, að

ketill þessi hafi leingi verið til á Álptanesi, og veriö farið með hann eptir

ummælum Höllu, þángaö til prestur einn, sérdrægur og ágjarn, ágirntist

ketilinn og taldi sig eiga, af því hann væri gefinn að vissu leyti að eins

prestinum til nota. Tók nú prestur ketilinn og ætlaði aö hafa heim meö

sér, en þegar hann kom uppá „Virkiö, u svo heitir liæö sú, sem er fyrir

ofan bæinn og kirkjuna, datt sjálfkrafa botninn úr katlinum, svo hann

varö meö öllu ónýtur.

Einu sinni heyrði Halla vinnumcnnina sína vcra að tala um paö, hvað

hundarnir ættu gott; !>eir mættu flatmaga alla daga í góöa veörinu og

lepja sólskiniö, en þyrftu ekkert aö vinna. Fóru i>eir mörgum oröum um
|>etta

,
og letust mikillega öfunda hundana. fcegar Halla heyröi l>aö , brá

hún þeim í hundalíki og lét reka með þeim stóð inn á fjall. þeir uröu

fjarskalega móöir og límir, og þókti þeim ílt líf sitt og leiöinlegt. þóktust

þeir vera soltnir mjög. Urðu l>eir nú eingu fegnari en því, þegar Halla

leysti þá úr álögunum aptur. Er þess ekki getiö aö vinnumennirnir hafi

síðan öfunduð hundana af æfi þeirra.

Halla mælti svo fyrir áður hún dó , að sig skyldi jarða fyrir framan

kirkjudyr á Álptancsi. Sagöi hún að kirkjan mundi seinna meir verða færð,

svo þá mundu þar verða kórdyr, sem nú væru kirkjudyr. þetta var gjört,

sem Halla beiddi, og segja menn aö kirkjan liafi verið færð síöan, eins og

kerlíng sagöi.

Ólafur tóni. (EptU' handriti Guöbriiiular Vigfússouar.) Hann liföi í lok

14. aldar, og var haldinn mesti galdramaður. í Stöðinni á Skaröi á Skarðs-
9

strönd heitir Tonavör, og er sú saga til þess, aö Olafur gjöröi samníng við

kölska, aö hann skyldi ryöja vör úr blágrýtisurö þar niövi í Stöðinni, og

skyldi hann eiga sig , eí' hann yrði fljótari aö ryðja vörina en Ólafur að

ríða heiman frá SkarÖi og ofan í Stöð, cn Ólafur átti flugskjótan hest.

þetta fór svo, aö þegar Olaiúr kom að kölska var hann aö bisa viö síðasta

^ 33
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steininn; varð liann [)á svo reiður, að hann ]>eytti heljavbjargi í miðja vör-

ina, sem þat hefir staðið alla stund síöan og ónýtt vörina
,

þángáð til nú

iyrir skemstu að l>aö var sprengt meö púðri, }>ví engin mannshönd gatrogað I>ví.

I tíð Arna Magnússonar hala vcriö tteiri sðgur um Olaf tóna á Vestfjörðum,

og þar mun hann hafa búiö. Ein er sú, aö hann hét að taka Guí'udalsháls

og brúa meö yfir Gilsfjörö og vildi hafa gjald af hverjum bónda ; en bændum
þ'ótti gjaldið ofmikiö, varö svo ekki neitt úr neiuu. Árni Magnússon hefir

jjokt hina fyrncfndu sögu tun Tónavör
,
og dregur hann af því og ööruni

líkum , aö Olafur hafi vestfirzkur verið, og átt heima á Skarði, og kallar

hann haim J»orleifsson. Séra Friðrik í Akureyjum segir, aö Olal'ur hali verið

ráösmaöur á Skaröi í tíö Olafar ríku. það er enn í mæli, aö Olafur h'afi

numiö galöra sína aö Straumtjaröar-Höllu.

Ciiottskiilk Mskup grimmi. (Eptír handrítí söra Skúla Gíslasonar á Stóra-

núpi.) Gottskálk biskup grimmi var hinn mesti galdramaður á siimi tíð;

tók hann upp aptur svartagaldur , er ekki hafði tíðkazt síöan í lieiöni, og

skrásetti galdrabók þá, er kallaöist Rauðskinna. 1 Var hún skrifuö meö

gullnu letri og aö öllu hin skrautlegasta ; rituö var hún með rúnastöfum,

eins og allur galdur. þessarar bÓkar unni biskup ekki neinum eptir sinn

dag og let þess vegna grafa hana með ser og eingum kendi hann alla

kunnáttu sína. i^>ess vegna var hann öllum svo skæður í málum, aö hann

gat glapið minni og huga manna og komiö þeim til að gjöra það, er hann

gat gofiö þeim sakir á. í fyrstu keypti hann njósnarmenn, til aö komast

eptir, hvort menn ætu kjöt á lángaföstu; en svo fór aö lokum, aö einginn

vildi veröa til ]>ess aö halda njósnir fyrir hann. Einri dugði i>ó bezt ; enda

haföi biskup kent honum kukl, og þar á meðal að bregða yfir sig hulins-

hjálmi; enjþó kendi hann honum ekki raeira en svo, aö hann heföi í öllum

höndum við hann. Einu sinni á lángaföstu kom njósnarmaður tessi að

bæ bónda nokkurs, og lagðist á baðstofugluggaim ; var dimt mjög úti, svo

njósnarmaöur gáöi þess ekki, eða þóktí i>ess ekki þurfa, og bregöa yfir sig

hulins-hjálmi. En bóndi sá meira i'ram fyrir nefiö á ser, en nokkur vissi,

sá hann, þegar njósnarmaöur kom og lagðist á gluggann; spurði hann þá

konu sína, hvar sauðarsíöan væna væri, sem þau heföu leyft á spreingikvöld.

Konan varö hraidd, og spuröi, hvort hann vissi ekki, hvað við lœgi'; eh

hann sagðist ekki hirða um það, og skipaði henni að sækja síðuna. þorði

þá konan ekki annað en gjöra það; tók bóndi við síðunni og mæltí: „þetta

er góöur og fcitur biti;
u tók síöan lángan og oddmjóan hníf og rak í

gegnum síðuna. Ljósiö logaði dauft, en njósnarmaður grúfði sig niöur aö

glugganum, til aö sjá alt sem glöggvast Bóndi fór tómlega að öllu; bar

hann síöuna hátt og virti hana fyrir sér á alla vegu, en hinn sá ekki hníí-

inn. En þegar minnst vonum varði, snýr bóndi sér að glugganum,^ogj^j
1. Sbr. Drt Maurcrs Isl. Volkss. 102.
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hnífnum, er stóð í síðunni, gegnum skjáinn og í auga komumanns, svo á

kafi stóö, og mælti: „Berðu þenna bita þeim, er sendi þig." Njósnarmaöur-

inn rak upp hljóö, og féll ofan. Hafði bóndi af honum saimar sögur, og

dó hann síöan viö mikil harmkvæli. Bóndi tjáöi mál sitt fyrir Jóni lög-

manni Sigmundssyni. Komu þeir aö biskupi varbúnum , áöur en hann

haföi frétt afdrif sendisveins síns, og þó hann þrætti þess, aö hann væri

valdur aö þessu, sá hann þó ekki annaö ráðlegra, en að gjalda bónda mikiö

fé, en Jón lögmaÖur lét dæma þá alla réttlausa, er lægju á gluggum.

Frá þeim tíma gat biskup ekki neytt sín ööru vísi, til aö hafa fé afbændum,

en aö hræöa þá til útláta, þegar hann sá það af fjöllkynngi sinni, að þeir

höfóu veriö slakir á föstuhaldinu, og drepa fyrir þeim fénað meö göldrum,

ef þeir létu ekki alt liggja í hans skauti. Aldrei ýföist biskup þó við

bönda þann, er drap njósnarmann hans, |>ví hann vissi, aö þar kom hann

ekki aÖ tómum kofunum, en Jón lögmarin ofsókti hann, frá því hann studdi

mál bónda, l>ví aö hann kunni ekkert fyrir sér, og hætti ekki, fyrr en

hann haföi gjört hann fjárlausan. Gramdi Jón sig þá í hel, en stefndi

biskupi á dánardægri fyrir guðsdóm

;

1 en við því gat biskup ekki séð, þó

fjölkunnugur væri, |>ví l>á tók annar sterkari í taumana.

Fra séra Hálfdáni á Pelli. Séra Hálfdán var uppi á 16. öld.

Beztar sögur um hann höfum vér fengið iVáJóni alþíngismanni Sigurössyni

á Gautlöndum (merktar J. S.), nokkrum hefir séra Magnús Grímsson safnað

eptir norðlenzkum skólapiltum 1845 (merktar M. G.). Gísli Konráðsson

hefir og ritaö söguþátt um séra Hálfdán. Ekki horfa sögurnar í aö gjöra

Sæmund fróöa og séra Hálfdán aö skólabræörum, þó 450 ár sé milli þeirra.

Hálfdán Einarsson eöa Eldjárnsson prestur á Felli í Sléttuhlíð í

Skagaijarðarsýslu haföi lært í Svartaskóla með Sæmundi fróða. Var hann

fjölkumiugur mjög, og gjörði marga samnínga viö kölska, en sveik hann

jafnan á eptir. Einu sinni hét haim aö gefa honum söfhuðinn sinn, ef

hann bæri á völl fyrir sig. Kölska þókti vel boöið og bar á völlinn. En
þegar hann var búinn og fór að vitja kaupsins, fékk prestur honum skyrsá,

og sagði að það væri sinn söfnuður. Reiddist þá kölski, og ætlar að hefna

sín á Hálfdáni presti. Ber hann þá aila mykjuna af túuinu fyrir kyrkju-

dyrnar. þegar Hálfdán sér það, skipar hann kölska, aö bera alla mykjuna

út á túniö aptur, og vera búinn aö því morguninn eptir, og sleikja hana

svo vel upp, aö ekkert verði eptir. Kölski mátti til aö gjöra þetta, og

þegar presturinn kom á fætur næsta dag, haföi kölski boriö mykjuna út

á völiinn, og sleikt skál í helluna viö kirkjudyrnar. Hellan liggur enn

þar, sem kirkjan var áður, því hún hefir veriö flutt úr staÖ síðan, og sést

lautin enn í dag í helluna. En í hefndarskyni gjöröi nú kölski keldu eiua

mikla þvert yfir um veginn, sem heim liggur að staðnum. (M. G.)

1. þaö er alment talib, ab J>eir Gottskálk biskii]) ög Jóu lögmaöur dæu báöir sama
áriÖ 1520, sbr. Safa til sögu Islands II. bls. 107.

33*
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Séra Magnús Grímsson hefir haft fyrirsögn fyrir þessari sögu:

„Hálfdán prestur.u Sbr. þessa frásögn við Kölski er í fjósi og

Fjósinokstur fjanda og Kölski gjörir brú á Rángá í sögum af

Sæmundi fróða, 487, 489 og 497. bls. , og viö Dr. Maurers Isl. Volkss.

140.— 142. bls. .
>

:

:

y • $i i

*

9 9

Hálfdán prestur ogOlöf í Lónkoti. I Lónkoti í sókn Hálfdánar

prests*á Felli bjó kerlíng ein gömul, seni Olöf hét, Hún var fjölkunnug

mjög, og áttu fau Hálfdán ínargar brösur saman. Eitt haust reri Hálfdán

til fiskjar með mönnum sínum, og drógu þeir flyðru eina stóra. þá var

harka mikil, og var háseturn kalt. þá segir prestur, þegar þeir kvörtuðu

um kuldíiiin: „Hvað ætli þið vilduð gefa mér til þess, piltar, að draga nú

heitan blóðmörskepp til að hressa ykkur á?u þeir sögðu, að hann mundi

ekki geta pað, þó hann vildi, en litlu síðar kemur prestur með sjóðheitan

blóðmörskepp á aunglinum. Snæddu þá allir hásetarnir, og þókti vænt

um. En á meðan hvarf flyðran úr skipinu. l>á segir Hálfdán prestur:

„Hafa vill kerlíng nokkuö fyrir snúð sinn.
u Hálfdán seiddi keppinn frá

r

Olöfu, en hún aptur flyöruna frá honum. 1 (M. G.)

Hálfdán prestur Einarsson. Gísli Konráösson nefnir og Sæmund
skólabróður Hálfdánar. Einu sinni elti séra Hálfdán Sæmund af alþíngi

og náði honum við Sandkluftavatn og mælti : „ill er fylgja þín, bróðir,

hrafn úrNiflheimi, og nú marka eg þig undir hans mark,u og sló hann á

kinnina og augaö, og reiö síöan norður og heirn, en Sæmundur varð aldrei

síöan heilskygn á því auga.

Málmeyarkonan. (J. S.) Svo er frásagt, aö pau ummæli hafi

legiö á Málmey í Skagafirði, að þar mætti einginn maöur vera leingur en

20 ár. — Einu sinni á dögum Hálfdánar prests bjó þar bóndi sá, er Jón

het. Jón hafói reist bú í Málmey, og búiö þar allan sinn búskap, enda

voru nú og liöin þau 20 ár, er lionum var óhætt þar að vera, og haföi

einginn oröið til að áræða að vera þar leingur; en með Því Jón bóndi var

einarður maðui', og lagði lítinn átrúnaö á hindur-vitni, og þess annars, aö

Málmey var föðurleifð hans, og honum hafói liðiö þar vel, þá vill hann

hvergi fara, og líður svo hiö 21. ár fram til jóla, að ekkert ber til tíðinda.

En á aðfararkvöld jóla hverfur konan í Málmey, svo að einginn maður

vissi hvað af henni var orðiö; er hennar þó víöa leitaö. Jóni bónda þykir

|>etta hið mesta mein, og vill íá vissu um, hvernig á hvarfi konunnar

stendur; býr hann því ferð sína á fund Hálfdáns prests á Felli; og er

hann kemur þar, boðar hann prest á fund við sig, og segir honum sín

vandkvæði. Prestur segir, að hann muni að vísu geta sagt, hvað af kon-

unni hafi orðið, og hvar hún sé niður komin, en að l>að sé með öllu

árángurslaust fyrir hann, því hann muni héöan af eingar nytjar hafa af

1. Gísli Konrúösson Jcallar liana ilildigunui, og sogir hún væri systir sera Hálídánar.
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konunni* Bóndi spyr, hvort hann muni geta svo tilstilt, aö hann fái að

sjá konuna; „mun mér veröa mikið hughægra, ef eg feingi aö sjá hana,

og vita, hvar hún er niðurkomin," segir hann. Prestur segir sér þyki

mikið fyrir að veita honum þessa bæn, en hann verði að gjöra það fyrir

þrábeiöni hans, og skuli hann koma að ákveðnum degi þegar allir eru

háttaðir. Fcr nú bóndi heim aptur, og þykir hafa vænkast sitt ráö ; kemur

hann aptur í Fell að ákveðnum tíma og er prestur á fótum og ferðbúinn.

Sér bóndi að grár hestur stendur noröan undir kirkjugarði með-beizli og

reiðtýgjúm. Prestur geingur aö hestinum og stígur á bak, og segir bónda,

aö setjast upp fyrir aptan sig; „en viö því vara eg þig,
u segir prestur,

„að Þú talir ekki citfc orð, hvað sem fyrir þig ber eða ágeingur; þvf

bregðirðu út af þessu, giídir þaö líf þitt." Prestur heldur nú af stað meö

bónda á baki sínu, og undrar bónda það mest, hvað hesturinn fer hart yíir.

Fara þeir hina skemmstu leið fyrir utan Dalatá og Siglunes, og stefna á

Olafsfjarðarmúla ;
þykir bónda nú nóg um; og einhverju sinni er þaö, að

hesturinn eins og kippist við, og tekur dýfu mikla, en bóndi verður hræddur

og rekur upp hljóð. Prestur kallar upp og segir: „þar skriflaði á skötu,

og haltu kjapti, u er það aö máltæki haft síðan, þegar hestar hrasa eða

verður fótaskortur^ Segir ckki af ferðum framar, fyrr en þeir koma á

land norðan undir Olafsijarðarmúla; eru þar hamrar geysi-miklir og brattir.

Prestur stígur af baki og svo bóndi
; geingur prestur að bjarginu, og dregur

* upp bjá ser sprota einn lítinn ; honum lýstur hann á bergið
,

og er lítil

stund leið, opnast bergið, og koma þár út tvær konur bláklæddar, og leiða

konu Jóns bónda á milli sín; er hún oröin næsta torkennileg og ólík því,

sem hún var áöur, þrútin og blá aö yfirlit og hin tröllslegasta ; krossmark

var í enni konunnar meö réttum holdslit; sagöi svoHálfdán prestur aptur

seinna, er hann var að spurður, að það væri skirnarkrossinn
,
og að það

eitt merki hefði hún haft hinnar fyrri tilveru sinnar. þegar konan er

komin út úr berginu, talar hún til bónda síns og segir: ,;þá ertu kominn

Jón, og hvaö viltu mér." Bónda varð orðíátt, og spyr prestur hann, hvort

hann vilji fá konu sína meÖ sér, eöa hvort hann vilji nokkuö við hana

tala, en bóndi neitar því. Vísar þá prestur konunum aptur inn í bjargið,

og lýkur aptur eptir þeim, og bjó svo um dyrnar, að eingum skyldi framar

mein verða að konum þessum. En svo hefir Hálfdán prestur frá sagt síðan,

að ekki hafi hann troðið upp í rifur allar, því hann hafi aldrei ætlað sér

að gjöra við því, sem inn fyki, heldur hinu, sem út fœri. Er þar síðan

kölluð Hálfdánar-hurð norðan í Olafsfjarðarmúla, þar sem Hálfdán prestur

lauk upp bjarginu. Segja svo sannoröir menn , að hún sé rauð að lit, og

ólík því, sem hitt bergið cr, og aö meö henni séu allmiklar gættir, einkum

að neöanveröu, sem Hálfdán prestur hefir ekki viðgjört.

Héldu þeir svo aptur hina sömu leiö, bóndi og prestur, og komu að

Felli fyrir fótaíerðartíma; stíga þeir af baki í hinum sama staö og þeir
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fóru á bak norðan undir kirkjugarði og teknr prestur reiötýgi af Grána;

en er hann tekur af honum beizlið, slær hann þvi í lendhans; Gránikann

t>ví illa, og slær til prests meö apturfæti; en prestur vikur sér undan

og kemur höggiö í kirkjugaröinn, og kcmur í hann skarö eöa skot eptir

hóf hestsins; er svo sagt aö aldrei tolli í þessu skárði síðan, hverra bragða

sem í hefir verið leitaö meö aö hlaða uppí; það er og sagt, áð cingum

haíi oröiö meint í Málmey síðan, enda hefir einginn árætt að vcra þar

leingur, en 20 ár.

Hálfdán prestur þjónar HvammsbrauÖi. (Séra Páll Jónsson i

Hvammi heíir skrásett ejptir gömlum manni á Skaga.) Svo er sagt, aö einn tíma

væri prestlaust í Jlvamms og Ketu brauöi. þjónaði þá Hálfdán prestur í

Felli því um hríÖ og reiö Grána sínum yfir SkagafjörS þveran; var þó

sjór auður og ísalög eingin. Á þeim feröum lokaði hann hinum nyrðra

munna Bauluhellis, er átti að gánga gegnum Tindastól utanveröan og

endilángan. Bauluhellir sést enn, og er nú að eins 5 eða 6 faðma lángur.

Hann geingur viö sjó niður í hinn nyröra enda Tindastóls. En það cr í

sögum haft, aÖ annar munni hans hafi aö fornu verið í Atlastaðadal. Sá

dalur geingur vestur í Tindastól, upp frá AtlastöÖum; yrði hellirinn þá aö

hafa verið nær hálfri mílu á leingö. Nafn sitt er mælt hann hafi af því,

að einn tíma hafi sækýr komiö út af þeim munnanum, er á dalnum var.

I þetta mund átti aö hafa verið svo mikill tröllagángur og óvætta á

Ketubjörgum, að eigi þókti fært um alfaraveg þann, er eptir björgunum

liggur. Var l»aÖ jafnan vandi presta, er þeir riðu til messugjöröar í Ketu,

að þeir tóku aÖ hríngja með bjöllu, þá er þeir komu að. Sá hóll stendur

við veginn, kippkorn fyrir innan. Hríngíngunni héldu þeir fram, uns þeir

voru komnir út um björgin. þennan reimleika tók Hálfdán prestur af, en

lagöi það ráð til um leið, aö prestar skyldu taka upp hríngíngu |>á, er

áður er getiÖ, og kvaö þá mundi hlýöa. Til merkis um bessar trölla-

bygðir í Ketubjörgum er það talið, aö þau hafi haft þíng í skarði því, er

liggur gegnum björgin, og er þar síöan nefnd Trölla-lögrétta. þar sést

enn girðíng nokkur krínglótt, mjög forn, í miöju skarðinu.

Grímseyar-förin. (J. S.) þaö var á einuni vetri ofanvcröum, aö

Hálfdán prest skorti skreiö til búsins; var þá og ekki skreiö aö fá í

nálægum sveitum , eö heldur hart manna á milli. Prestur liaföi haft út-

gjörð mikla í Grímsey, eins og þá var títt, því miklu var þá fiskisælla viö

Grímsey, en annarstaöar, og átti prestur þar skreiö allmikla; en um þann

tíma var óiært til Grímseyar sökuítí brims og stórsjóa. Prestur heitir

nú á kölska, aö hann skuli iá sálu sína, ef hann sækti fyrir sig skreiöina

til Grímscyar, og láti ekki vökna; ella sé hann af kaupinu. Kölska þókti

gott í boði, og geingur aö kanpinu, en áskilur, að prestar leggi til farið.

Prestur fær þá kölska öskutrogs-ræfil ,
og segir, að hann fái ekki annaö
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fer ; heldur kölski af sfcað, \>ó hann væri ekki riflega heiman búinn. þetta

var að áliðnum degi. En morgunino epiir er kona Hálfdánar prests

snemma á fótum, og hyggur til veðurs; kemur hún inn aptur, og spyr

prestur, hvernig veðri sé farið ; en hún segir, að bjart sé veður og lopt

heiðrlkt, nema dökkur þoku-hnoðri sé í landnorðri og fari fljótt yfir. Prestui'

segir : „þá mun mál að klæða sig og hefir karl verið fljótur í ferðum."

Klœðir prestur sig scm skjótast, og er hann kemur út, er kölski kominn í

lendíngu, Verður honum svo bilt við, er hann sér Hálfdán prest, að hann

gáir sín ekki og geingur brimið yfir farið, svo öll skreiðin vöknar, og \>ó

ekki meir en syo, að aðeins sá yætu á sporðunum. En er kölski skilar

skreiöinni, sýnir prestur honum sporðana, og segir, að hann sé ai* kaupinu

eptir samningi þeirra. Fékk kölski þessu ekki mótinælt. Er svo sagt, aö

Hálfdán prestur skæri hið þynnsta af blöðkunni á hverjum þorski, er í var

skreiðinni, og fleygði í kölska, og segði, að hann skyldi hafa það fyrir

Butníngskaúp. Er þynnsta blaðkán á sporði þörskauna jafnan köllu^

„skollablaðka" síðan. 1

Steinun á Tjörnum. (.í. S.) I Fells-sókn er bæreinn, sem heitir í

Tjörnum. þegar Hálfdán var prestur að Felli, bjó kona ein að Tjörnum,

er Steínuu hét; er t>ess eigi getið , hvort hún var ógipt eða ekkja, þégar

þessi saga gjörðist, en fyrir búráðum öllum var hún talin á Tjörnum

;

Steinun var hnígin á efra aldur
, margfróð og mikilhæf í skapi ,

og lét

ógjarna hlut sinn viö hvern sem um var að eiga.

það var einhverju sinni, að Steinun átti aö lúka Hálfdáni þresti

dagsverk um heyannir ; var þá sumar votsamt og gekk seint heyskapur að

Felli; leiö svo fram eptir sumri, að ekki lét Steinun vinna presti dags-

verkið. þáð var einhvern morgun síöla á slætti, að kominn var þerrir

góður, og lætur Hálfdán prestur breiða alt sitt hey, og var það mikið,

þyí svo var, sem ckkert hefði náðzt i garð um sumarið; en er leið á

hádegi, kemur Steinun á Tjörnum og hittir ]>rest að máli; segist hún

komin að vinna honum dagsverkið, i>ó seint sé. Prestur varð fár við, og

lét scm lítið mundi drátta um verk hcnnar svo gamallar og nii íiðið að

miðjum degi; en Steinun kvað l>á nógan tíma að tala um, hvernig dags-

verkið væri af hendi leyst, þegar því væri lokið. Ér henni þvi næst vísað

til fólksins á cingi og skyldi hún vinna aö hcyhurk um daginn. En er

lciö aö nóni, tók aö draga fyrir sól og gjörast skúralcgt; skipar prcstur

svo fyrir, aö fólk alt skuli fara að sæta upp heyið, og binda jafnótt heim í

garð; biður hann hvern aö duga nú scm bczt. En cr fólk er tekiö t\\

verka, bannár Stcinun bví að binda hcyið, og segir, aö ckki muni lakara

l. Btér af kemur fað
—

- segir séra Jóu NorSmann — að menn sumstaSar á landi

vilja ekki jeta apíasta robib aí' sporM)l<iðkunni. I Grímscy heitir [>etta vei^i, og vilja

menn þar ei heldur borba ^ab, „til að bprða ekki af sór vcióiua."
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að hlýða sínum ráÖum, cn presti að Þessu sinni; þorir fólkið ckki annað

en hlýða henni, og er hætt að binda
;
og cr nokkrar sátur eru upp komnar,

geingur Steinun að þeim
,
og veifar hrífu sinni yfir sáturnar. Bregður tá

svo undarlega við, að sáturnar færast á krcik og renna hvcr cptir annari

og heim í garð til prests; því prestur var heiina að taka á móti heyinu.

Er þar skjótast af að segja, að svona gcingur þaö , scm eptir er dagsins

;

jafnótt og hver sáta er íullgjörð, hverfur hún heim að garði til prests, og

er alt hey hirt um kvöldið. En cr Steinun kemur heim að Felli um kveldið,

þakkar prestur henni dagsverkið, og segist nú sjá fcað, að fleiri sjái ofan

með nefinu á sér, en hann einn; en svo hafði hann sagt optar seinna, aö

fullfeingiö mundi ser hafa orðið að taka á móti heyinu, ef hann heíði ekki

haft ráð á fleirum vinnumönnum, en þeim er Steinun hefði vitað af.

Dauði Hálfdánar prcsts. 1
(J. S.) Svo er sagt, aö l>cgar á leið

æfi Hálfdánar prests, hafi hann gjörzt mjög hugsjúkur um hina eilífu vel-

ferð sína, og vandað til um framferði sitt, sem mest. En er leið að dauða

hans, er hann vissi fyrirfram hvenær að mundi bera, sagði hann svo fyrir,

að hann vildi láta búa sæng sína í húsi l>ví, er hann haföi daglega búið i.

Lét hann byrgja l>að sem bezt, svo hvergi var smuga á, nema skráargatið.

Hálfdán prestur átti eina fósturdóttur, er hann hafði alið upp af fátækt,

og unni hann henni mest allra manna. Sagði hann svo fyrir, að einghm

skyldi vera hjá scr, þegar hann létist, nema fóstra sín, og skyldi húu

nákvæmlega taka eptír því, sem fyrir hana bæri. Einn hrút mórauðan let

hann vera undir sæng sinni, og 3 Ijós standa á borði til höíðalags við

sængina
; sagði hann það til marks um velferð sína, að, ef Ijósin slokknuðu

í því bili hann létist og hrúturinn væri kyr undir sænginni, þá færi hann

illa; en lifðu Ijósin öll, eða eitthvert þeirra, en hrúturinn hyrfi, þá færi

hann vel. Og er leið að þeirri nótt, er prestur vænti dauða síns, var búið

um stúlkuna, fósturdóttur hans, til fóta við rúm hans, hrútinn undir rúm-

inu, en ljósin á borðinu; og er sú stund kom, að öndin leið upp af Hálf-

dáni presti, jsér stulkan, að 2 ljósin slokknuðu, en citt lifði, en hrúturinn

skríður fram undan rúminu, og hverfur út úr húsinu í gegnum skráargatið,

og hefir hans aldrei oröiö vart síöan. Hefir einginn síðan leitt í efa, að

Hálfdán prestur hafi feingið góðan samastað eptir dauðann.

Galdra-Leiíl. (Eptir súm Magiiús Grímsson.) þorleifur hét maður. Hann

var þórðarson. Hann var 'fæddur á efsta bænum í Tungunum eöa Hrepp-

unum. þegar hann var á fyrsta ári sínu, eða ársgamall, og lá í vöggu,

t»á kom einu sinni stúlka ein ungleg til móður hans; því hún sat hjá

barninu. Stúlkan lieilsar konunni, og biður hana að hjálpa móður sinni,

því hún liggi á sæng, og gcti ckki íætt, Konan segist ckki mega fara frá

1. Sbr. Sæmundur á banasænginni í sögunum af Sæmundi í'róha og Kálí'ur

deyr í sögunum af Kálfi Árnasyni, 502. og 505. bls.
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barninu. Stúlkan segist skuli vera hjá bví á meðan. Fer þá konan eptir

leiðsögu stúlkunar út fyrir völlinn. þar kemur hún að hól einum við tún-

fótimi
,
og voru dyr opnar á hólnum. Eonan fer inn og kemur bar a5,

sem kona liggur á gólfi. Hún heilsar henni, og hjálpar henni þegar. En
er hún haföi laugað barniö og reifað, fer hún heim aptur. Scr hún þá,

aö stúlkan ókunnugá er að leika við barnið í vöggunni með kætí mikilli,

og hló barnið clátt. En þegár móðir þorleifs kom inn, fór stúlkan undir

eins burt. Olst nú þorlcifur upp hjá móður sinni, og bar snemma á

mikhim gáfuin hjá honum. Var það hald manna, að hann hefði feugið

þær af fyrirbænum álikonunnar. þorlcifur var skáld, og þótti hann

krapta eða ákvæða-skáld. Hcldu sumir, að hann færi með galdur
,

og

kölluðu hann Galdr a-Leifa. Aðrir kölluðu hann Kjapta-Leifa, því

þeir öfunduðu hann fyrir mælsku sína og gáfur. það er sagt, að þorleifur

hcyröi þaö einhverju sinni, aö hann var kallaður Galdra-Leifi, þá kvað hann

stöku þessa:

„þorleifur heiti jeg þórðarson,

þekktur af mönnum fínum

;

haföi jeg aldrei l>á heimsku von,

að hafha skapara mínum. u

Hvergi átti þorlcifur stööugt hcimili, og fór hann milli víua sinna,

og sat hjá þeim. Var honum jafnan tekið sem höfðingja, hvar scm hann

kom. þorleifur orti kvæði, sem heitir Skriptar minníng.

Norður á afrétt austanmanna var tröllskessa ein. Hún stal sauðúm

manna, og rænti í byggðinni. þótti mönnum hún illur gestur þar í ná-

grenninu, og sögðu þetta þorleifi. þorleifur lét sem hann heyrði það ci, en

nokkru síðar fór hann norður á afréttina. Gengur hann þar til er hann

finnur skessuna. þegar hún sér hann, segir hún: „Ertu kominn hér,

Kjapta-Leifi? Leggöu ekki til mín, láttu mig vera." „Farðu þá burtu, og

kom þú hér aldrci aptur," segir þorleifur. „það skal jcg gjöra," segir

hún. „Svíkstu þá ekki um það, u segir hánn. þá segir hún: „Ef ei væri

meiri ótryggð hjá yður, mönnunum í sveitunum, en hjá oss, tröllunum í

fjöllunum, þá færi bétur fram hjá yður, en fer.
u Síðan skildu þau, og

sást skessan aklrei framar. Héldu menn, að hún hefði ekki gefað um aö

verða fyrir ljóðum eða ákvæðum þorlcifs.

Einu sinni var þorleifuí á ferð austur í Ölvesi, og kom liann að bæ
til vinar síns á aðfangadagskvöldið fyrir jól. þorleifur biður bónda að lofa

sér að vera uni nóttina. Bondi sagöi honum húsin til reiðu: „en vand-

kvæði nokkuð cr á því, að vera hér heima þessa nótt; því allir hafa þeir

orðið ærðir og trylltir, scm það hafa gjört." „Ekki hræöist jeg það
,
og

mun jeg eigi að síður heima vera, þó svo sé.
u Fór nú bóndi og mcnn

hans að búa sig til aptansöngs, eins og þá var síður. En svo var háttað,

aö baöstofa var byggð á palli, og var sinn þverpallur í hvorum enda.
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TJndir öðruin pallinuni voru lömb nokkur, sem bóndi haföi tekið frá. En

á milli pallanna var sviö mikið og nuiigott. þorleifur lét nú reka lönibin

nndan pallinum, og gróf |>ar gröf í gólfiö, svo hann gat staðiö niöri í Tienni.

Fór hann )»á niður í gröfina, og lét repta yfir. Gat hafði bann á ræfri

gryfjunnar, og gat hann séð gcgniun það um alla baöstofuna. því næst

let hanu reka lönibin undir pallinn aptur, og sópa moldtaði yfir gryfjuna,

svo ei sást nývirkiö. Aö ]?essu búnu fóru allir heimamenn burt til aptan-

söngsins. Leið svo fram undir niiöja nótt, aö ekki yarð þorleifur neinnar

nýlundu var. Kn |>á sér hann, hvar koma piltar tveir. þeir höföu Ijós

nieö sér, og lýstu vandlega uin allan bæinn. l>egar]>eir koma á baðstofu-

gólíið, sögöu þeir: ,,hér er hreint, hér er hcitt, hér er gott aö leika ser."

Síðan fóru piltarnir út aptur. En aö litlum tíma liðnum heyrir þorleifur

undirgaög miki^n. Sér hann þá ijölda fólks koma irtn í baðstofuna. Allir

voru |>eir prúöbúnir. þeir höfðu meö sér borö eitt, settu pcir þaö á mitt

gólfiö. Síöan settu þeir mat og vín á boröið, og tjölduðu innan alla

baöstofuna. Settist nú fólkiö niöur viö boröiö
,

og fór aö éta og drekka.

Nú koma og inn svcinarnir, sein fyrst komu, og höfðu milli sín karl einn

gamlan og illilegan. Karliun skyggndist um, er hann kom inn, og þefar í

allar áttir, og segir: „hér er maöur, hér er maöur.a Piltarnir sögðu, að

þar væri enginn. Settist þá karlinn viö boröiö, og sveinarnir. 1 Snæddu

nú aökoinumenii og drukku meÖ glcöi mikilli, En cr ]>eir voru búnir aö

|»ví, íöru j>eir að dansa, þetta létu l>cir ganga alla nóttina. En er þorleifur

hélt aö dagur væri kominn, drynur hann í liolunni: „Dagur, dagur.u Varö

þá aökomendum svo bilfc við, að hver hljóp úfc, scm búinn var. Skildu

|>cir alt eptir, bæöi borðiö, boröbúnaöinn
,

tjöldin
,

og nokkuö af klæðum

sínum; l>ví þeir höfðu farið úr pcim um nóttina, pcgax þeim fór aö hitna

við dansinn. Piltarnir tóku karlinn
,
og drógu hann milli sín ; var hann

]>á linur sem lyppukveykur, og bieikur sem nár af ótta. það sagði þorleifur,

aö þegar fólkið ruddist út, heföi ]>að veriö, eins og ]>egar lömbum er

hleypt út úr stekkjum. þegar allir voru út kornnir, fór þorleifur upp úr

liolu sinni. Var þá skammt aö bíða, uns bóndi kom frá kirkjunni. Varð

hann þá feginn að finna þorleif, og þótti nú betur hafe til tekizt, cn hann

hugsaði. þorleifur sagði honuin alt sem fyrir hann hafði borið. Bað hann

bónda aö hirða það, sem álfarnir höfðu eptir skiliö, og sagöi aö ei mundi

|>ess vcröa vitjað. J3ójkIí vildi að þorleifur tæki gripina, en ]>orlcifur vildi

ei. þorleifur sagði, áö engum mundi veröa hætt á ]>cim bæ, ]>ó hann yæri

]>ar hciina á jólanóttina, og rættist |>aö yel.
2

Gísli Konráðsson segir frá viðskiptum Leifa við Eirík norska; hann

1. Sumir segja, a6 karli Kafí þó enn okki veriS grunlaust, og Iiafi Jiann i»á
sagt

:

„inœíli eg um, ogloggeg á, a6 hver Bámaöur soin hor er ýfir jör&u cbur á, ærist og villist."

Eu hanii vnraMst okki }ia6, að i»orleif"uv var uobanjarbar.

2. Sbr. 118—110. bls. á undau.
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hafði beðið dóttur bóndans á Dynjanda í Jökulsfjörðuni , en hún neitaði,

heitaðist t>á Eiríkur við hana
,

og sagðist skyldi senda henni legunaut.

þegar sendíngin kom að Dynjanda, var Leifi þar gestur; er þá sagt að

Leifi brygði grasi t>ví er Fjandafæla (gnaphalium) heitir, vöfðu í varnar-

stöfum , milli draugsins og stúlkunnar , svo hann komst ekki að henni.

SíÖan vakti hann yfir henni meir en hálfan mánuð ; einu sinni sat hann á

skörinni fyrir framan hana, og stakk meö löngum hnífi ofan fyrir pallstokk-

inn, og kom með mannshryggjarlið upp á hnífsoddinum ; H var sagt niðri:

„stíktu aptur." þorleifur svaraði: „ein bót nægir í senn.u Síðan hvarf

draugsinn, og bóndadóttur batnaöi.

það er sagt, að þorleifur tæki eitt sinn höfuð af nýdrukknuðum manni,

aðrir segja það barnshöfuð veriö hafa, og hefði þáð til spásagnar og

fjölkynngi; er sagt, hann vökvaöi þaö helgu víni og brauði, og geymdi

ýmist í kistu sinni eða klettaskoru nokkurri, ef hann vildi frettir af hafa;

Mjög vandlega geymdi hann höfuðið og leynilega ; var það þó eitt sinn, er

þorleifur var til kirkju farin aö Ögri, aö Gróa, kona þorleifs, leitaöi aö

nokkru, er hún ætlaði í kistu Jporleifs manns síns; gat hún þá fundiö

lykla og lauk upp kistunni. Sá hún þá silkistránga í henni vandlega

samanvafinn; fýsti hana að vita, hve mikiö vcramundi, rakti því strángann

sundur, cn bílt varð henni við, er hún sá þar maímshQfuð í innan, og því

meira, er henni heyrðist það segja : „þcy, |>ey, Gróa, far þú ekki með

það, sem hann þorleifur minn á.
u Skeldi hún þá kistunni sem skjótast í

lás, og hrókk frá.

Enn fremur segir Gísli frá nokkrum skiptum Leifa viö Ara í Ogri,

og er sú ein saga, aö Ari beiddi Leifa að hreinsa skip sitt sem legið hafði

klökugt og gaddfrosiö, og het hoíium kaupi, því hanri hélt að vinnumenn

Sínir mundi skemma skipið. þessu het Leifi. Litlu síöar kom Ari að

honum viö skipið; stóð Léífi þar auöum höndum aleinn, en klakastykkin

flugu víðsvegar úr skipiriu. þá sagði Leiíi, sem síöan er háft að imáltseki

:

„hægt, hægt, brjótiö ekki skip fyrir Ara bónda. u Lauk hann svo þessu

verki létt og vel.

Frá séra Magnúsi á Horgslandl og HofÖabrckku-Jóku. (1052

—

1G8G.) Sera Magnús og sera 111 ugi. (Bptir Rúnólf Jónsson \ Yik í

MýrdaL) Svo er sagt, að prestur Scá haíi þjónaö á Kirkjubæarklaustri

,

1

scm Illugi hafi heitiö; var hanri kallaður fjidkunnugur og hafi hann verið

mjög óvirisœll. Hann skal af cinhverjum atburðuni hafa inist prcstinn og

hafi þá sera Magníis feingið brauöið og komizt í aö bera Hlúga út; hafi

þá ííiugi veriö oröinn blindur, og þegár hann hafi veriö útborinn, hafi hann

l. Magnús prestur kom nsestur eptir Illuga að Kálfafelli ú SíSu, cn cinn prestur var

á milli þeiira á EirJgubsBarklaustii
, og gat vcl verib, Illugi heföi veriS þar karlægur,

cr Magnús koni far, og orÖfó ab bcra hann út.
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hrækt í allar áttir , um leið og hann fór út úr húsumim , en þá hafi séra

Magnús haft svarta vetlínga á höndum og þurkaÖ með þeim hrákana

Illuga prests jafnóðum, en í bæartlyra kampinn liafi hrákinn lent inni í

holu, milli steina, svo Magnús prestur náði |>ar ekki til að þurka, og bafi

sá kampur litlu síðar hrunið niður. En begar Illugi var út kominn skal

hann hafa beðið séraMagnús að bera sig aö skilnaði í kríng um kirkjuna.

því skal Magnús prestur hafa tekið vel, en í þess staö hafi hann látið

bera Illuga í kríng um hjall, sem Illugi átti, og hafi þá hjallurinn sokkið.

Ekki er ]>ess getiö, aö þeir hafi átt fleira saman í það sinn. En Illugi

skal hafa farið eitthvaö lángt burtu, en hafi jafnan síðan hatað séra Magnús

og sent honum fjarska margar sendíngar, en prestur hafi aldrei verið var-

búinn viö þeim. Loks er sagt, að Magnús prestur hafi lagzt til svefns og

sofnað, cn kona hans hafi þá verið aö skamta graut utar viö dyr í sama

húsi, sem prestur svaf í ; hafi hann þá vaknaö viö þaö, að kona hans hafi

sagt: ,,Harðar klaufir Illuga,u og hafi hún þá dáið á sömu stundu; en

grár hrútur hafi geingið innar á mitt gólfið. Segir þá sagan , að prestur

hafi risið upp í flýti og kveðið vísu þessa:

„Stattu kyr á gólfi, grár,

I guðs nafni cg særi þig,

HrærÖu þig ekki heljar ár;

en herrann Jesús styrki mig. u

Svo er sagt, aö vísurnar hafi veriö alls 6; en gráí hrúturinn haíi

verið séra Illugi gamli apturgcinginn
, og að aldrei hafi orðiö vart við

hann síðan.

Flóða-Labbi. 1 (Eptir sama.) Svo er sagt, að í tíð séra Magnúsar

á Hörgslandi bjó bóndi nokkur í Hvammi undir Eyafjöllum, sem ekki cr

nefndur; en i>ó er þess getiö, að hann hafi verið tveggja maki til karl-

mennsku. Bóndi þessi fór eitthvert sinn á fjöru og fann |>á dauðan mann,

rekinn af sjó. Hinn dauöi var í kjól og stígvélum og næsta skrautbúinn.

Bóndi flutti líkiö heim til sín og stóð fyrir grepti þess að Holti, l>ví bóndi

átti þángað kirkjusókn. þctta var um vetur og var snjór og hjarn yfir

alla jörð. Svo bar til eitt kvöld, cptir að búið var aö jaröa hinn dauöa,

að bóndi fór út í vökulok, um það leyti sem konur fóru í fjós aö mjólka.

(Sumir menn segja, aö bóndi hefði ætlað að ná ábæti, er gefa átti kúnum

um mjaltirnar, ]>ví áður hefðu menn orðiö þess varir, aö hinn sjórekni

hafi ekki legiðkyr, og l>ví hafi menn forðast aö vera á ferli um nætur,

en bóndi hafi ckki farið að l>ví.) Bóndi kom ckki inn um nóttina , en aö

morgni var hans leitað; fannst l>á traðk mikið fyrir sunnan bæinn. Mark-

arfljót, sem rann þá austur af Hvammslciru, var allagt með traustum ís

og lá traðkiö suður yfir það, en þegar lcingra kom suöureptir, varö vart

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 60. blg.
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viö blóðdropa í traöki þessu. þetta traök lá suöur undir sjó og þar fannst

bóndi dauöur; var þá bóndi bryggbrotinn og nokkuö rifinn. Bóndi þessi

var síðan jaröaöur og varö einguni mein aö honum. En hinn sjórekni var

síöan bæði nótt og dag á gángi, og þókti vera illur gestur, þar sem hann

hélt til; þókti eingu lifandi óhætt fyrir honum og gjöröi hann margt ílt

um Holtshverfiö ; festist H viö hann nafhið Flóöa-Labbi Nú með því að

Markartijót rann, eins og fyrr er getið, austur af Hvammsleiru og austur í

Rimhús-ál, i>á fóru allir ferðamenn austur úr Hvammsnúp, sem er nokkurs

konar einstigi. í þessum staö hafðist Flóða-Labbi við í stíg þiissum, og

glettist viö l>á, sem þar fóru, setti yfir um á áburðarhestum og íieira;

þókti þar ekki fært, nema um bjartan dag, og þó svo aö eins, að margir

væru saman, og þókti að þessu hið mesta mein. Svo er sagt, aö prestur-

inh í Holti, sem átti jafnan frábæra reiöhesta að gángi og fimleik, hafi

eitthvert sinn riðið austur úr Núpnum og ætlað heim til sín ; stóö þá hest-

urinn kyr, þar sem gatan er fcæpust og vildi ekki á fram, hvernig sem

prestur reyndi til aö koma honum. þetta leiddist presti og sló svipunni

milli eyrnanna á hestinum; tók þá hesturinn það viöbragð, að hann stökk í

lopt upp meir en mannhæð
,
og stöövaðist ekki, fyrr en heima á hlaöi í

Holti; kvaðst prestur ætla, að Flóöa-Labbi hefði staöið í götunni, l>ó hann

sæi hann ekki, og hesturinn héfði stokkið yfir hann. Um sumariö fóru menn

aö vanda til kaupstaöar, og meðal annara séra Magnús á Hörgslandi.

Hann kom aö Holti, þegar hann fór út með Fjöllunum, en lestin hélt á

fram. þegar lestamenn prestsins komu út í Hvammsnúp , var Flóða-Labbi

þar fyrir og setti yíir um á öllum hestinum, og þegar þeir létu upp, setti

hann jafnótt ofan aptur; gekk þetta, þar til prestur kom til þeirra. Baö

hann i>á menn sína láta upp klyfjarnar, kvaö hann Flóöa-Labba ekki mundn

steypa ofan, meöan hann stæöi hjá beim. þegar beir höföu látiö upp, baö

prestur i>á halda á fram til næsta áfángastaðar, sem var þaðan skamt frá.

þar skyldu þeir bíða sín til hádegis næsta dag, en yröi hann þá ekki kom-

inn, mundi ekki þurfa aö vænta eptir sér framar. Síöan hélt lestin á fram,

en prestur snerist að Flóða-Labba og bárust þeir þá á ýmsa vega niður í

mýri I>á, er þar er skamt fyrir neöan og austan; segja sumir þeir hafi

borizt fyrir við Desjarhól, og taki hann þar af náfniö, og heiti Dysjarhóll.

Aptur á móti segja aörir, aö þeir hafi borizt fyrir viö pytt einn djúpan í

mýrinni. En hvernig sem baö er, þá kom prestur fyrst til manna sinna í

tjaldstaö um dagmálabil daginn eptir, og var hann þá mjög dasaöur; sagöi

prestur sjálfur frá því , aö hann hefói átt mjög ervitt við FlóÖa-Labba,

og hefói mest ollaö því , aö liann liefði verið skáld mikiÖ og þegar prestur,

hafi verið búinn aö kveða á 10 túngum, sem hann hefði kunnaö og Flóöa-

Labbi líka, þá sagöist prestur þó ekki hafa kunnað þaö málið, sem hinum

var tamast, en þó heföi sér auönast aÖ síðustu aö bera hærri hlut, og

þegar Flóöa-Labbi hafi verið kominn svo lángt niöur, aö höfuöiö hafi veriö



526 EINSTAKIR GALDRAMENN

jafnt foldinni , þá liafi hann beðiö sig aö stíga nú aÖ skilnaÖi á höfuð sitt.

þaÖ sagöist hann hafa gjört, en brugöiö um leiö hnífi á skóþveinginn

;

hafi þá skilið svo raeö þeim, aö Flóða-Labbi hafi fariö þar niöur með sfcó-

inn fastan á höföinu , en prestur hafi reynt til að gánga svo frá, að hann

kæmi ekki upp aptuí. Enda varö aldréi vart viö Flóöa-Labba síöan.

H ö f ö ab r e k k u-J ó k a. (Eptir Rúhólf Jónsson í Vík í Mýrdal.) Svo er sagt,

aö í íyrndinni hafi kona sú búiö á Ilöfðabrekkti, er Jórun hét. Er þaö

flestra miAina sögn, aö hún hafi veriö ekkja, er þessi frásaga gjörðist; en

)>ó mæla sumir á móti því, og færa þaö til, aö hún hafi eptir dauöann

sókt iást eptir aö komast í riimið hjá maimi sínum, er Vigfús hefir heitiö.

Jórun var stórlynd mjög og skaphörö, en ekki fór aö öðru leyti slæmt

orð af henni. Hún átti dóttur gjafvaxta og efnilega. Maöur sá var hjá

Jórúni , sem iwsteinn er nefndur
; segja sumir hann hafi veriö fyrirvinna

hjá henni, og þar aö auki er sagt hann hafi verið fóstursonur hennar,

vænn og efnilegur maður. Hann lagði hug á dóttur Jórunar, en |>að líkaði

henni illa; |>ví þéir, sem scgja, aö hún hafi verið ekkja, segja og. að Jórun

liafi sjálf viljaö eiga hann ; en þorstéini hafi þókt hítn of gÖmul
,

og var

|»ar aö auki búínn að festa ást á dóttur hennai\ Nú fóru svo leikar,

aðþorsteinn átti barn viö dóttur Jórunar; varö hún i>á afar reiÖ, og sagöi,

[>au skyldu aldrei fá að ná saman; og ]>ó margir legöu góð orð til meö

^orsteini, var þaö ekki til annars, en gjöra ílt verra. Loksins varö |>að

aö sætt milli þeiixa Jórunar og ^órsteins, aö hann skyldi íara burt frá

Höföabrekku
,

og skipta ser alls ekki af barnsmóöur sinni framar. Meö

bessum skilmálum sættust ]>au heilum sáttum, og leiö svo áriö, að ekki

bar til tíðinda.

það var síður á Höfðabrekku, cins og víöa var í l>á daga, aö flutt

var málnytu-fe til sels
,
og var dóttir Jórunar jafnan selmatselja. Af 'því

þorsteinn gat ekki gleymt barnsmóöur sinni, sætti hann þessu lagi, aö

koma lcynilega til hennar í seliö, til aö færa henni einhverja laglega

gjöf; en stóö þar lítiö eða ekki við. Nú var þetta þegar flutt til Jórunar,

og svo orðum aukið, aö henni skildist svo, sem þorsteinn hefði |>ar svo

aö segja annan fótinn. Varð hún l>á svo reið, aö hún kvaðst skyldi hefna

á þorsteini dauö, cf ser tækist |>aö ekki lifandi; og þetta dró hana til

dauða. l»á var Magníis prestur Pétursson á Hörgslandi á Síðu; þorsteinn

gat fundiö hann, og leitaði hjá honum ráða. HéÖ prestur honum aö fara

samstundis út f Vestmannaeyar, útvegaöi honum fylgdarmenn alla leiö, og

sagði honum aö koma ekki til lands aptur, fyrr en full 20 ár væri liöin.

Nú víkur sögunni til Jórunar; hún dó, sem fyrr var frá sagt, og gekk

aptur, og er bess alls ekki getið, hvort hiin var nokkurn tíina grafin, eöa

ekki. En aptur á móti sást hún gáuga um sýslur á Höföabrekku
;

opt

Yar hún aö skamta í búri, en lét jafnan mold saman við; að ööru leyti
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lagöi hún ekki ílt til nokkurs manns, þó hún geingi daglega um, með

skautiö lafandi aptur á milli líerðanna, og var hún af því auökend frá

öðru kvennfólki. Opt þóktust menn sjá hana á gángi á ýmsum stööunu

Eitthvert sinn skyldi hún hafá mætt Magnúsi presti á Hörgslandi á förnum

vegi; studdist hún þá við einhvern hestínn, sém í ferð hans var. Er þá

mælt, aö prestur hafi sagt viö hana: „Illa fórstu meö ]>ig, Jóka.u Hún
svaraöi: „Minnstu ekki á það, Mángi prestur; seint er áð iörast.

u
í sama

bili var húri horfin ; en hesturinn, sem hún studdist við, var bógbrotinn.

í ööru sinni vöktu stúlkur tvær um nótt í fjósi; höfðu þœr ljós, og voru

uppi á fjóspallinum
;
sagði l»á önnur þeirra: „Hvaö ætli okkur yrði yið, ef

aö Höföabrekku-Jóka kæmi nú til ök}iar ?" En í sania vétfángi rak Jóka

höfuðið upp úndan pallinum, lagði hendurnar upp á þallinn og sagði: „Hvaö

ætli ykkur yröi viö?" Stóö hún þar litla stund, og hvarf síöan; en lagöi

ekki frekara til stúlknanna. Eitthyert sinn, sem optar, fór skip út til

Vestmannáéya
,
og þegar förmaðúrinn ætlaði áð kalla lag úr landi, sagái

einn hásetanna viö hann : „Ætlar l>ú að flytja djöfullinn út í Eyar?u For-

maöur kvaöst ekki hafa ætlaö sér það, óg spúrði hásetánn, við hváð hann

ætti. Hásetinn sagði, að Jóka væri komin á skip út. En er þeir tölnöust

þetta viö, fór Jóka af skipi; einginn hafói að ]>ví sinni seö haná , nema

þessi háseti.

þegar þorsteinn var búinn að vera nítján ár í Eyunum, eirði hanh

þár ekki leingur, og fór því til lands um vortíma. það var um þann tíma,

er landmenn voru sem tíöast að fara til Eyanna. Meöal annara ætlaöi og

Magnús prestur, sem fyrr er nefndur, út þángað. En undir eins og þor-

steinn var stiginn á þurt larid, var Jóka þar komin; greip hún þorstein

þegar, og tætti hann allan í sundun þegar hún luiföi lokiö því starfi,

kom Magnús prestur í sandinn. Segir þá Jóka við hann: „Seint er komiö,

en hart er riðið." Prestur svarar: „Satt er l>aö; en þó skal l>ér nú aö

i'ullu vinna, ef eg má ráða." Tók prestur l>á aö kveöa viö Jóku, og er

þessi vísa éih af þeim:

„Heklugjá cr heljar-krá,

henni gusar eldur frá;

stoíúna l>á eg stefni L>ér á,

staö skalt' eingan betri fá.
u

Hvarf I>á Jóka von bráöar, og stóö það ekki á laungum tíiha, aö þau

áttust viö; ekki héfir oröiö vart viö Jóku síöan.

Missögn tekin eptir „Ljóöabók Jóns þorlákssonar, II. Kaupmannshöí'n.

1843, 574 bls.
u þar segir, aö sonur hennar hafi átt barn við stúlku, er

Jóku líkaöi stórilla; lézt hún aldrei mundi íyrirgefa honuni slíka ódæöu,

heldur kvaöst hún mundti haiá líf lians dauö eðá lifendi. Síöan fór, eins

og hér segir að framan, að hún gekk aptur, sókti áð piltinum, svo honum
var ráöiö aö iára út í Vestmannaeyar og vera þar full 20 ár. En hann
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fór til lands á 19. ári, og er hann steig á Eyasand, 1 þreif Jóka hann á

lopt og færöi liann niöur við fjörunni svo hart, að hann var jafnskjótt

dauöur. þenna atburö sáu allir sMpverjar
,
og sögðu þeir, að Jóka væri

troðin upp að knjám af laungum erli. Síðan mætti hún séra Magnúsi á

Heiði; hann mælti: „Skólítil ertu nú orðin, Jóka." „Nefndu það ekki,

Mángi," sagði hún. Síðan lét hann hana fylgja sér að jarðkerinu á Græna-

fjalls-afrétt, og kom henni þar fyrir. Sumir segja, að séra Eiríkur á Vogs-

ósum haíi kyrsettHöfðabrekku-Jóku við hveí einn, og haldi hím þar trefils-

enda, en annar endi trefílsins sé fastur í hverinum.

Einar prestur galdrameistari. (Eptir handriti Gísla Konráössonar.)

Einar prestur var Nikúlásson frá Héðinshöföa, og hélt Skinnastaði. þorbjörg

hét kona hans
;
þeirra synir voru Jón prestur, sem kallaður var greipaglennir,

og þórarinn, kallaður Galdra-fcórarinn , sem sagt er að hcfði sagnaranda.

Einar var fjölkunnugur mjög, og því var hann kallaöur galdrameistari

;

hann kendi og sonum sínum fjölkynngi.

það var einu sinni í harðæri, að prestur vildi seiða hval til sín á

Skinnastaðareka ; en kirkjan á jörð, sem Akur heitir 5 hundr. að dýrleika,

og þriðjúng sjávarlands meö rekum og ítökum. þegar prestur kom á

rekalandiö, tók hann það ráð, að hann lét grafa sig í land niður við sjó,

og hafði þar hjá sér þórarinn son sin, að gæta þess, ef hann sæi skýa

nokkuð til hafsins, því veður var heiðríkt. Prestur starfaði að særíngum

niður í sandgröfinni um hríð, en þórarinn gætti veörabrigða. AÖ lyktum

sá hann, að syrti til hafs, og segir föður sínum. Prestur sagði, að þá
væri nokkurs von, og gól enn ákafar galdrana. t>ví næst dró ský upp í

hafi og bakka mikinn ; rak þegar á æsíngs norðanveður meö brimróti miklu.

Kastaði þá stórum hval upp ; við það skreið prestur úr sandinum, og bauð

mönnum að fara og skera hvalinn, lét flytja hann heim til sín og sjóða,

áður en aðrir höfðu af honum neytt. En prestur lét niðursetníng sinn

jeta fyrsta bitann, og datt hann dauður niöur. Eptir tað át prestur sjálfur

og sakaði ekki, og sagði hann tá, að öllum mundi óhætt að neyta hvalsins,

og byrgöi Einar prestur pannig sveitina meö hval þessum ókeypis. Af þyí

mjög varð hljóðbært um fjölkynngi Einars, spurðist það og vestur í Arn-

arfjörö ; tóku þá Arnfiröíngar og aðrir Vestfirðíngar sig saman um að senda

strák einn fjölkunnugan, sem nokkrir nefna Björn, norður aö Skinnastöðum,

að vita, hversu máttugur Einar væri. Hann kom norður að Skinnastöðum,

þegar Jón var oröinn aðstoðarprestur föður síns. þeir feðgar þóktust vita,

hvers erindis Björn fór, tóku vel viö honum og settu hann inn í baðstoíu.

jþegar hann hafði dvalið þar 2 eða 3 nætur, og þókt heldur hnýsinn um
hvaö eina, voru þeir feögar að bauka eitthvaö úti í kirkjugaröi ; en strákur

sat á skák inni í baðstoíú, og sá, að stelpa, hér um bil þriggja eða fjögra

l. þ. e. Landeyasand.
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vetra, kom imi til hans. Hann spyr, hvaÖ hún vilji, og heyrðist honum

hún stama hví út: „aÖ drepa þig." Strákur skipaði henni með harðri

hendi aö fara í fjósið og drepa beztu kúna fyrir prestunum og nautiö, og

það geröi hún. Strákur gekk í hámót á eptir henni og magnaöi hana,

og bauð henni að drepa prestana. Hljóp hún fyrst á Jón prest, og ætlaði

að bana honum. Segja sumir, aÖ hann glenti þá út greipar, og tæki

ársham

;

1 var hann t>ví kallaður greipaglennir, en aörir segja, að hann

glenti jafuan greipar síðan, er hann blessaöi. Sagt er, aö Einar prestur

]>æktist aldrei liafa komizt f slíka raun, sem yfirstíga stelpu hessa og setja

niöur. Síöan fór Björn frá Skinnastöðum, og kom í Klifshaga til bóndans,

sem þar bjó. Kom strákur sér vel viö hann, enda var hann lítill vin

SkinnastaÖapresta. KvartaÖi bóndi um fcað fyrir Birni, aö sér yröi ekki

haldsamt á kúm sínum, og ylli það búsveltu. Björn réð honum aö kaupa

tvennum verðum kvígu aö SkinnastaÖaprestum, og varö bónda það að liði,

þvf \á tók af kúamissirinn. Bóndi kvartaöi og yfir ]>ví, að Skinnastaða-

prestar vissu alt, sem um há væri talað. Björn kendi honum ]?að ráð við

því, að hann skyldi aldrei nefna ]>á öðruvísi, en „mennirnir undir brekk-

unni,u eða „mennirnir undir höföanum." Er sagt, að þá rendi i>eir ekki

grun í, hvað um sig væri talað.

Enn er ]>að sagt, að Björn feingi dóttur bóndans í Klifshaga, en ekki

er hess getiö, hvar hann bjó* Sagt er, að hann hafi verið bóndi sá, sem

Einar prestur ætlaði aö gefa eitur í kaleik, af tví jafnan væri óvild mikil

og hatur í milli þeirra, síðan Björn kom fyrst aö Skinnastööum. þetta

barst svo aö, að þegar niður var kropið, sá bóndi, aö prestur laumaði ein-

hverju í kaleikinn; fór Björn ]>á fram fyrir þann, sem næstur honum kraup,

en af hví prestur mátti ekki hlaupa yfir mann, lét hann tann bergja, sem

innar var, og hné hann fcegar dauöur niöur, en Björn sakaði ekki, því

prestur hafði ætlað honum galdraflugu, en hún flaug ofan í þann, sem fyrr

var bergt. þegar bóndi kom heim frá kirkjunni, æpti barn hans til bana

um nóttina. fcegar búiö var aö grafa haö fyrir tveimur dögum, var Björn

mjög ókátur aö kvöldi hins friðja dags. Vinnumaður hans spurði, tví hann

væri svo hnugginn, því Björn stundi viö. Björn svaraði : „það er fátt verra,

því nú er Einar prestur að vekja upp lífsafkvæmi mitt." En að lítilli

stundu liöinni, gekk Björn með tálknsprota að kistu nokkurri, og barði

hana með öllu afli. Furöaði menn hað, og ætluðu sumir, aö hann væri

orðinn ær, en hann lét ekki af barsmíðinni alt til miðnættis. En tað

fréttist frá Skinnastöðum, aö Einar prestur tók sótt svo geysta sama kvöldið,

aö hann dó, áöur en dagaði, og var þaö almæli, aÖ það hefói orðiö af

völdum Bjarnar. Einar prestur andaöizt gamall 1699. Hann var íþrótta-

maður, en mest er á orði haft um útsaum hans ; er honum eignaö altaris-

klæðið í Reykjahlíð, sem sagt er að sé gert af mikilli list.

1. Arshamur veit cg ckki hva6 er,

34
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þeir voru helztir af sonum Einars, sem fyrr eru nefndir: Galdra-

þórarinn og séra Jón Greipaglennir, sem fékk SkinnastaÖi eptir foöur sihn.

Sagt er ]>a5 um Galdra-þórarinn, aö hann lægi 3 dægur upp á háfjalli

aptur á bak, gapandi meö líknabelg í munni, alt til l>ess aö loptandi

flygi í munn honum, og gat svo náö honum; því einginn andi er sagt aö

geti komizt úr líknabelg. i»ó segja sumir , áð sagnáranda vérði aö táká í

belg af frumsafrumsa kálfi.
1 þess vegna kom þórarni ekkert á óvart; en

eingum geröi hann mein.

Jón prestur gamli á i'æfusteini. (Eptir handriti frá séra Eiríki Kúld.)

Jón var oröinn prestur í Nésfcíngum undir Jökli 1580; bjó hann á þæfft-

steini, en áriö 159G bjó liann á Fróöá. Hann bjó og leingi í Nesi. Jón

var haídinn fjölfróöur og cru margar sagnir um það, að honum kæíni íátt

á óvart. l>aö er eitt með öðru, áð sagt er aö hann næöi sagnaranda upp

á Snæfellsjökli
,

og lagi til l>ess upp í lopt um 6 dægur meö gapandi

munni, en heföi líknarbelg úr „frumsafrumsa kvígu," 2
í munni sér, en

eptir l>aö léti hann andann, þegar hann haföi hamiö hann í belgunum, í

hrosshófs öskjur, sem hann geymdi í „frumsafrumsa" skinni. Var }>að og

enn sagt, aö jafnan mundi hann geta sagt fyrir , hvort sá maöur færi vel

eöa illa, sem hann saung ýfir. Sagt er, að Jöklamenn sæu ofsjónum yfir

þessári fjölfræði hans og vildu reyna, hvaö góöur hann væri í fræði sinni,

og tælrju sig því saman nokkrir bændur á Hellissandi (aörir segja 12

galdramenn) til aö vela prest eöa reyna kunnáttu hans. það var eitt sinn,

þegar sveitakerlíng ein dó, aö þéir grófu hana utangarðs, án vitundar

prests, en smíðuðu líkkistu, og létu í hana stóra lauugu, báru hana til

kirkjú og báöu prest aö sýngja yfir, og gerði hann ]>aö, pví hann varaðist

ekkibrögð þéírrfi; aö i>ví bímu spurðu þeir prest, hvort aumíngi sámundi

hafa vel farið, svo hvumleiö sem hún hefói verið hverjum manni í lífinu;

varð hann _?á ekki eins fljótur að svara, eins og hann var vanur, og kvað

þá vísu þessá, sern fjölda manna er kunn:

„Komið er híngaö kistu hró

klúngraö saman af ergi

sæöiö er af söltum sjó,

en sálina finn eg hvergi."
m
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1. Frumsa-kálfur (eöa kvíga sbr. Jón prestur gamli á þæfusteini) ætla cg

inuni vera fyrsti káífur, írumkál/'ur (sbr. frum og frums, lijá Birni ilaldórssyni) kvígu;

eu væri her ekki ööru frumsa of aukiö í fr umsa-frum sa kálfur, kynni aÖ mega

getasertil, aÖ það væri frumkálfur bseöi kvígunnar og graÖneytisins (sbr. í'rumsa-írum

hjá Birni Haldórssyni.) Frumsa lieitir annars kelflykki ]iaö, sem er framan í enni á ný-

köstuÖu folalcli, og er sagt, aö merin gleypi |juö, undir cins og luin hefir kastaÖ. Folalds-

frurasa Jjókti aö fornu fari eittlivert ágætasta töframeöal til ásta her á landi, alt eins og Jijá

Rómverjum, sjá Virg. Æneis, IV, 515.— 16., Georg. llí, 280.—84, og Pliuius, VJU, 00.

2. _>annig Gísli Konráösson, er saga }æssi er tekin eptír.
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þá er sagt, að hann legðist til svefns, og hefði vfsuna þannig, þegar

hann vaknaöi:

„Er ]>aÖ lánga yfríð mjó,

eingin sveitakerlíng dó,

sæðiö er af söltum sjó,

en sálina finn eg hvergi þó"

Sagt er, að sóknarmenn bæru brygður á sannsögli prests, og heimt-

uðu, að hann sýndi launguna, ella færi hann meö markleysu; prestur

svaraði fáu, því hann vissi, að fjölkynngi mundi viðhaft, og þeir villa fyrir

sér, sem mest. Fór hann þá til meö fóstursyni sínum eina nótt, og vakti

þar upp í þeiffi flokkuin alla úr Ingjaldshóls kirkjugarði; kom þá síðast

upp draugur einn úr yzta horni garðsins, en aðrar sagnir segja, að hann

kæmi upp undan prédikunarstólnum og rétti aö presti, og sá prestur af henni,

hversuá stóö með launguna; hanngat ]M sýnthana þeim, er ámótimæltu,

og sigraði hann mótstöðumenn sína þannig; en höfuðiö af laungunni tóku

galdramennirnir og höföu það til mannskaða veöra. Er mælt, aÖ þeir rifi

það upp, og sneru á þá leiö, sem þeir vildu, aö vindurinn kæmi frá, því

jafnan stóð vindur í gin þess; er þó sagt, að þeir, sem glettust við hann,

flýöu allir burt af Sandi, og þyröu ekki að eiga undir tiltektum hans, ef

hann vildi hefna sín. Sú er enn ein sögn frá Jóni presti, aö hann ætti

hjalla fyrir ofan bæ þann , er á Skaröi heitir ; sést þar enn merki

þeirra. Kom hann einhverju sinni frá Fróöá, annari kirkjunni, sem hann

þjónaði, og reiö um á Sveinsstöðum, og var þar boöiö inn; prestur kvaðst

verða að flýta sér, því sér væri grunsamt um hjallana, og reið þángaö snar-

lega; en þegar hann kom þar, var niaður við hjallinn, og vildi komast

inn til stulda, en þegar hann var aö reyna til aö stínga upp lásinn fyrir

dyrunum, festust hendur hans við lásinn, og var hann þar fastur, þángað

til prestur kom, en þá losnaði hann, en það litla, sem hann hafði stolið úti

við
,
gaf prestur honum

,
og reði honum , að leita ekki á sig né aðra til

slíkra féfánga, og er sagt hann hefði það að heilræði.

Oaldra-Mánga. (Eptir handriti Gísla Konráössonar og séra Benedikts þórð-

arsonar á Brjánslæk.) þaö bar til í Trékyllisvík á Ströndum, þegar prestur

sá, erþorvarður liét Maguússon, hélt Árnes, að þar í kirkjunni undir tíöa-

gjörö, feingu 6 eöa 7 konur aösvif eða aungvit meö froöufalli, svo menn
uröu að bera þær allar úr kirkjunni ; var alment mælt, aö þetta væri af

fjölkynngi; og trúöu menn |»ví. Ærsli þessi voru kend konu þeirri, eöa

mey, sem Margrét hét, þóröardóttir ; sumir segja, aö hún væri dóttir

þóröar þess, er talinn var einhver hinn fjölkunnugasti maður áStröndum;

átti nú aö táka hana, og aö líkindum brenna, eins og síöur var til um
galdramenn , en hún gat strokið

,
og duldist síðan á ýmsum stööum. En

sumariö 1G5G á Öxarárþíngi var hún ákærð fyrirgaldur og strok; var því

34*
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lýsíng hennar rituð, og er hún svolátandi: „Hún er á meðalvexti, ljósleit,

kinnbeinahá, léttfær, skynsöm á máli, kveöur nálega kvenna bezt." Einga

vissu hafa menn um, hvar Margrét dvaldi á flótta sínum, en sögn manna

er það, aö hún hafi veriö mjög slúngin og séö, og er það í frásögur íært,

aö hún kæmi einhverju sinni á bóndabæ einn, en ekki er þess getiö,

hvar það hafi verið ; kom hún sér þar inn hjá konunni og hélt hún Marg-

rétu á laun viö mann sinn um hríö; en svo bar viö, aö maöur nokkur

þar nálægt átti uin of vingott viö konuna; var það einu sinni á túna-

slætti, að bóndi fór út snemma morguns til sláttar, en af því honum þókti

kona sín fara ofseint á fætur aö skamta íitlá skattinn, er síöur var í þá

daga , fór hann heim aö rúmi þeirra, og ætlaöi aö vekja hana, en þá

sýndist honum maöur hjá henni í rúminu; hann talaöi þó ekkert um, en

gekk út aptur til sláttarins, og hugöi aö tala um þetta síðar, en af því

konan vissi, aö hann kom aö rekkju þeirra, klæddist hún skjótt, fann

Margrétu, og baö hana ráöa; er þá sagt hún legöi henni fyrir, hversu hún

skyldi fara aö, þegar hún bæri manni sínúm litla skattinn ; þess vegna lét

hún 2 spæni í askimi, og þegar hún kom til mauns síns, var hann styggur,

og þegar hann sá 2 spæni í askinum, mælti hanu: ,,Eg hef ekki 2 kjapt-

ana.u Hún mælti: „Gott gekk mér til, eg hugöi aö þú vildir bjóöa henni

aö matast meö þér, er eg sá í slægjunni hjá þér í morgun.u Hann kvaö

einga veriö hafa. „i>aö getur vel verið," mælti hún, ,,]>ví það er svo opt,

aö hjónunum missýnist.u þá er mælt, að bóndi héldi, að svo mundi geta

hafa farið fyrir sér um morguninn, og talaöi harin því ekki meira um þaö
9

svo ekki varð það að sundurlyndi. En hvað síðan varð um Margrétu vita

menn ekki, þángað til hún fiúði vestur á Snæfjallaströnd ; dvaldi hún þar á

bæ þeim, er áBæum heitir; er sagt, aö þar byggi ekkja ein úng, vel íjár

eigandi, en sökum þess, að maður einn úr Súgandafirði , sumir segja úr

Arnarfirði, haföi beðið hennar, en hún synjað honum, sendi hann henni

draug; átti hann að ónáöa hana á hverri nótt, og kvelja. Hún átti þá

aldrei fritt í rúmi sínu, en sökum þess, að fjölkynngis orð var komið á

Margrétu, sagöi hún henni frá vandræöum sínum; er þá sagt, aö Margrét

feingi henni varnir nokkrar, en þegar þaö tjáöi ekki, og aö eingu minn-

kaöi aösóknin aö ekkjunni, tók Margrét það ráð, aö hún sjálf svaf fyrir

framan ekkjuna, en þegar draugurinn kom aö rekkjunni, var eins og honum

hnikti viö, þegar hann vissi Margrétu þar komna, en vildi þó aö þeim;

varpaði Margrét þá til hans linda sínum, greip hann þá cnda hans, en

sjálf hélt hún í annan; festist þá draugurinn viö lindann. þá fór Margrét

á fætur, og teymdi hann, þótt nauöugur væri, alla leiö ofan til sjávar.

Er þá sagt hún særði hann að fara til heimkynna sinna, og hvyrfi hann

við það í sjóinn. Urðu þá fiskimenn síðan varir viö hann, og kom hann

stundum upp í selslíki; var hann auðþektur á því, að hann dró jafnan

linda Margrétar; hann gerði opt busl mikiö að þeim, svo þeim lá við á-
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föllum, þángað til Margrét reri meö þeim einn dag til íiskjar, og hafði

hún þá ekki annað meöferðis, en saur í kyrnu eða koppi, og skvetti hún

honum á selinn, þegar hann kom upp, og cr þáð sögn, að hann kæmi ekki

upp framar né yröi aö meini. Tómas hét prestur, cr þá hélt Stað á Snæ-

fjöllum, næst eptir Jón prest þorleifsson, fööur Snæfjalladraugs
, því eing-

inn finst þar prestur talinn milli þeirra. Tómas prestur átti fyrir fyrri

konu Margrétu Gísladóttur, en fyrir seinni Galdra-Maungu, og cr sú saga

til ]>ess, sem hér segir, þó nokkuð fari tvennum sögnum. Eitt kvöld um
hávetur var það, aö smalamaöur prests hýsti féö í húsunum, sem voru inn

á túninu, og þegar hann var búinn aö því, ætlaði hann aö strá heyi á

jötur, en l>egar hann kcmur í heystæöuna viö hæsta húsið, verður hann

var |>ess, aö þar í geilinni er eitthvaö kvikt fyrir. Spyr hann, hver þar

sé, og fær það svar, að það sé stúlku skepna. Hann spyr hana að nafni,

og hvaðan hún sé aökomin. Hún kvaðst heita Margrét og vera úr Aðal-

vík, og hafa um daginn komið yfir SuæfjallaheiÖi, og dregið sig hér inn.

Manninum blöskraði, aö hún skyldi þann dag hafa komizt yfir hciðina, því

mold-kafald haföi verið allan daginn. Kennir hann mjög í brjósti um
stúlku aumingjan, og býður henni, að koma heim í bæinn, svo.að henni

verði hlynt cptir þörfum. Hún kvaðst ekki mundi íara til bæarins að sinni,

en í fjárhúsunum vildi hún dvelja. Biður hún hann, að geta ekki um sig

viö neinn; hann lofar því, og færir henni mat í húsiö um kvöldiö svo

einginn vissi. Dvelur hún nú þannig á laun í húsinu í 3 daga og 3 nætur,

að hún vildi ckki koma til bæarins, og maðurinn færir henni af mat sínum.

Kvaðst hún hljóta að vera þar, þángað til hún gæti feingið að sjá prestinn,

áöur en hann sæi sig. Fjórða daginn fylgir smalamaöur fé prests, og

stendur yfir því inn og upp í fjallinu; var veöur fjúkandi og skuggalegt,

og vill prestur gæta út og sjá, hvaö manninum líði. Geingur hann því

upp fyrir bæinn, og á litla hólflöt fyrir sunnan lækinn. Geingur hann þar

um gólf dálitla stuncl. þar blöstu við honum dyr húss þess, sem Margrét

var í, og sér hún hann nú, þótt hann sæi hana ekki; ætlar hann að fara

til bæarins aptur, en getur ekki og í cinga átt aðra kemst hann, nema

beint á húsdyrnar. En þegar hann kemur aö húsinu, sér hann ókunnuga

stúlku þar í húsdyrunum, lízt honum hún fögur, og fellir brátt ósjálfráöa

clsku til hcnnar. þau lieilsast og talast viö. Býöur hann henni heim í

bæinn mcö sér, og fer hún; en þegar aö bænum kom vill hún ekki fara

þar um, og biöur hann aö lofa sér í kirkjuna, og þegar þau koma þar,

vill hún livergi vera nema í altarinu, og lét haun þaÖ eptir hcnni. Biður

hún hann um að gcta ckki um sig við konu hans, og hcitir hann því.

Líður nú svo vika, að Margrét er í altarinu, og prestur færir hcnni mat-

inn. Veit einginn á bænum af henni , nema presturinn. þeg&r vikan er

liöin, biöur Mánga prestinn að lofa sér aö sjá konu hans; hann lofar því,

og fær konu sinni eitthvert erindi í kirkjuna. þegar konan keniur í kirkj-
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una, sér Mánga hana úr altarinu; Konan geingur inn eptir gólfinu. En
þegar hún kemur aö kórdyrunum , sér hún altarið opið og Maungu þar

inni; bregöur henni svo viö sjón þessa, aö hún hnígur dauð niöur. Varð

öllum mikiö nm fráfall konunnar, því Mn var valkvendi , en alla undraði,

hversu vel presturinn bar þaö. þegar konan var dauö, dró Mánga sig í

bæinn, og tók brátt viö húsforráðum ; leiö ekki á laungu, aö hún þókti þar

öllu spilla, bæöi á heimilinu og um sóknina. Prestur unni henni mjög,

og cr þaö sögn sumra, aö hann geingi afi eiga haná, og víst er þaö, aö

hann átti barn meö henni. Nú vissu menn, hvar Mánga var niöur koinin,

og kom því galdramál hennar fyrir sumarið 1G(>0 á alþíngi og var henni

dæmdur tylftareiður, og skyldi hún |>á sýkn, ef hún kæmi honum fram

innan tíu vikna, en sek aö öörum kosti. Tómas prestur hafói nú tekið aö

sér aö vevja mál Margrétar, og þaö af kappi, og þó viturlega. En af I?ví

lét Brynjólfur biskup dæma hann frá prestsskap, og meöfram fyrir barn-

getnaðinn meö henni; misti hann þannig Staö á Snæfjöllum, og var hann

veittur Hannesi presti, Benediktssyni, norölenzkuin aö ætt; og segja sumir,

að Tómas feingi séra Hannes, undireins og hann kom að Stað, til að gefa

sig saman víð Maungu, og að Mánga hafi fyrst komíð að máli viö prest,

og talið honurn hughvarf, því kvenha var hún sögö mælskust, og aö mörgu

allkæn, en hversu sem þaö var, telja ættartölur Maungu seinni konu

Tómasar prests. Tvö hin næstu sumur eptir var henni enn dæmdur hinn

sami tylftareiður á alþíngi, og ætla menn, að hún hafi þá loksins unnið

hann 1662, og frelsast meö því. Svo er aö sjá, sem Tómas og Mánga

hafi veriö saman 9 eða 10 ár, en hann andaöist gamall 1670. En aörar

sagnir segja, að Tómas prestur hafi, eptir það hann átti hana, kent &

klækjum hennar eingu síöar en aðrir, og hafi svo lyktaö eptir fá ár, aö fé

hans hafi veriö að þrotum komiö, og hann sjálfur í fyrirlitníngu hjá öllum

;

einnig hafi þá veriö hafin ransókn nm breytni Maungu og galdrakukl ,
og

varð það þá bezt, aö hún sökum galdra sinna lieföi veriö Hæmd burt

úr Aðalvík; var henni gefiö þaÖ að sök, aö hún meö göldrum lieföi tælt

prestinn
,

og drepið konu hans 1

, og margar aðrar sakir bárust aö henni.

Var húh dæmd friö og lítiaus, og belgur dreginn á höfuð henni, og hún

flutt inn eptir Snæfjallaströnd, og kæfö undir fossinum í innri Skarösá.

Leirulækjar-Fúsi. (Eptir sögnum á Mýrum.) Á öndveröum dögum

þeirra Fúsa og Sigurðar Gíslasonar, Dalaskálds, lá draugur einn á Hellis-

fitjum og bafði aðsétur sitt í Surtshelli ; var draugur l^essi hin rammasta

óvættur og lagðist á ferðamenn ; meiddi hann suma, og drap suma, og

þó'ktí mönimm ekki íært aö fara íVáKalmaimstúngu norður yfir heiöi fyrir

Óvættínni á Hellisfitjum. Sáu menn, aö ekki mætti svo búið standa , en

fáir treystust t»ó til, að setja niður jafnmegnau draug og þessi var. Var

tá leitað til þeirra Fúsa og Sigurðar, því menn vissu, að þeir voru bæöi



fjölkunnugir og kraptaskáld liin mestu, og voru þeir ófúsir á það, og létu

|»ó loksins tilleiðast, meö ]>ví móti, að báðir fœru og hjálpuðust til. Lögðu

þeir nú snemma morguns frá Kalmannstúngu einip góðan veðurdag ; var \>aö

öndverfc sumar. ]?eir komu snem.ma dags norður að Surtshelli. Urðu þeir

ekki draugsins varir, þegar þeir kpinu, [>ví hann var niöri í hellinum;

heyrðu þeir þúugar drunur riiðri í hellinuin, pg þókti þeim ekkimjög fýsi-

legt að lieimsækja hellisbiiann. l>á scgir Siguröur viö Fúsa: „Nú verðum

viö aö skipta með okkúr verkum ; verður annar okkar að fara ofan og

fást viö drauginn , en hinn að gajta dyranna, svo drauguriim komizt ekki

út; og kjóstu nú hvorjj kostinn, sem þú heldur vilt." Kaus Fúsi að gæta

dyra. Sigurður tók úr barmi sér bók eina, og lagði í hellisdyrnar, gekk

þrisvar sinnum rángsælis kringum bókina, signdi sig síðán öfiigt, og steig

niður í hellismyrkrið. Segir ekki frá [)VÍ, livaö geröist í hellinum
, milii

þeirra, draugsins og Siguröar
,
og hversu Sigurður gat komið draugnum

niður, en aldrei hefir síðan oröiö vart viö hann; en það er baft cptir Sig-

urði , aö alclrei hafi hann komizt í meiri kröggur, en í hellinum. ]^»egar

h&nn kom ijipp úr hellinum, var komiö aö sólsetri; og Siguröur móöur og

þrekaöur mjög. þcgar hann kom upp, yar Fúsi allur á burt og bókin

Siguröar. Hafði Fúsi stoliö benni, meðan Sigurður var niðri í hellinúm, og

hlaupið síöan burt, sem fætur toguöu. Brá Sigurði mjög í brún, og undi

hann bókar missinum illa, en gat bó ekki viögert, því Fúsa gat hann

livergi fundið, og bókinni náði hann aldrei síðan. Urðu þeir upp frá því

fjandmenn alla æfi, og áttu mörg brögö saman.

Einu sinni fór Sigurður skreiðarferð á sMpi innan úr Dölum út undir

Jökul. Sigurður fór samt og segir ekki frá ferðum hans
,

fyrr en hann

var kominn á heimleið; var Þá byr góöur og skipið skreiö undir segli, og

sat Siguröur við stýri fyrir aptan stakk. Sáu menn ]>á stórfisk koma upp

skamt frá skipinu, og synti hannóðfluga að skutnum, svo ekki var undan-

færi
,

og aö Sigurði
,

og kipti honum útbyröis , en gleipti hann þó ekki.

Siguröur synti leihgi á eptir skipinu, og leituöu háseíar hans á allar lundir

viö aö ná honum , en gátu ekki, og aö lokunum sáu ]>eir hann sökkva.

Sama dag reri Leirulækjar-Fúsi viö þriðja maim á báti fyrir Mýrar. þegar

þeir voru í sátri, vissu þeir ekki fyrri til, en Fúsa var alt í einu kipt út

af bitanum. Náöi Fúsi handtökum
,
og syamlaði leingi, og gekk þó mjög

ervitt að halda sér á fioti
,

þángað til hann gat náð í borðstokkinn ; vildu

meim lians þá draga hanh inn, cn gátu meö eingu móti, svo þúngt fannst

þeim fcoga neðan í. Fúsi bað þá, losa aðra hönd sína, og gerðu þeir það,

Fúsi fer inn í barm sinn, tekur þaðan bókina, sem hann forðum hafði stoliö

i'rá Siguröi , kastar henni í sjóinn og scgir: „Taktu nú viö, bölvaður; i>ú

hefir leingi- sókt eptir henni. u Lósnaði þá Fúsi
,

og drógu hásetar bann

hm
,
og gekk það þá grfeitt. l^á mælti hann : ,,Fast var tekiö í áð ofan,

en fastara þó aö neöan. Nú er Siggi dauðUr, en sá er munur okkar, að

Fúsi flaut, en Siggi sökk. u [»á kvaö Fúsi visu ]»essa:



„Sigurður dauður datt í sjó

dysjaður veröur aldrei;

í illu skapi út af dó

og í rámma galdri."

Nóttina eptir dreymdi konu Siguröar, aÖ komið væri upp á gluggann

yfir rúmi hennar og kveðin þessi vísa:

• „Gaktu fram á Gýgjarstein,

gerðu svo, mín kvinna,

liggja þar mín látin bein,

Ijóst mnntu fcaíi finria."

Næstu nótt á eptir dreymdi hana enn, að komið var á gluggann og

kveöið

:

„Gaktu fram á Gýgjarstein

gjótan er þar furðu mjó

;

bar mig þángað báran ein,

bjargaðu mér undan sjó.
u

þóktist hún í hvorttveggja sinnið Þekkja róm manns síns. Enn dreymdi

hana, hina Þriöju nótt, að komiö var á gluggann og kveðið með sömu

rödd

:

„Eg veit hver á mig ratar

og aldrei gleymir mér,

sá, sem ei sínum glatar,

son guðs, því allir vér,

lifandi og liðnir bæði,

lífgumst, þá jarðarsæði

herrans röddu heyrir."

Jón Sigurðsson Dalaskáld var og áleitinn í kveðskap. Einu sinni,

þegar hann gekk bjá tjaldi Páls lögmanns Vídalíns á alþíngi, og höttur

lögmanns hékk á tjaldsúlunni, er mælt hann hafi kveðið:

„Margir brúka menn hér hött,

mest þá skartið þvíngar;

eiga skylt við urðarkött

allir Norðlendírigar.
4 '

Páll sprctti skörum , er hárin heyrði vísuna kveðna, kvað í ínóti
,

og

brá Jóni þar um hvarf föður hans, svo segjaridi

:

„Kauðinn sá, sem kvæði spjó,

ketti er skyldur blauða;

honum var nær að sækja í sjó

Sigurð þann hinn dauða.
ul

1. Vísur jjeirra Jóns og Páls cru teknar eptíí kvæÖabók aí' Yestfjörðiun meb hendi

jjeirra í'eöga sera Ásgeirs Bjarnasonar
,
og Jóns Ásgeirssonar í l)ýraíjaröar[)íngum. —

>,Kjapturinn ntfi liefi eg heyrt og „ketti er ííkur." (Gubbrandur Vigíussou.)
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Einhverju simii fór Fúsi meö fleirum Mýramönnum suöur í kaupstað;

var þá kaUpstaður í Hólminum (Effersey) og ekki í Réykjavík
,

fyrr en

laungu eptir. Haföi Fúsi ýmislegá sveitavöru; þar á meöal var kæfubelgur

einn stór. Vildi nú svo til , aö Fúsi misti kæfubelginn
,

og fann liann

hann ekki. Komust menn l>á aö ]>ví, aö austanmaöur einn haföi stoliö honum,

ogvissiFúsi, hver stolið haföi, en gaf sig ekki aö, og fór heim við svo búið.

En þegar leiö að jólum um veturinn , fréttist til manns með kæfubelg á

bakinu, og spuröi sá einatt að Leirulæk. Eitt kvöld kom hann loks þángað,

ber að dyrum og gerir boÖ eptir Fúsa. Fer Fúsi til dyra og spyr komu-

mann tíöinda, og hvernig standi á ferð hans. Maöurinn kvaðst vera að

austan, en koma aö sunnan, og ekki geta annað, en dregizt sífelt með
kæfubelg þann, sem hann heföi á baki, og segist hánn hafa borið belginn

bæ frá bæ, dag eptir dag, og vilji einginn kaupa af sér kæfuria, en sjálfur

geti hann ekkert jetiö úr belgnum. Ætlar maðurinn aö leysa ofan af sér

belginn, en getur með eingu móti náð honum af sór, Því hann var orðinn

fastur viö hann. Fúsi glottir að og spyr, |>ví hann taki ekki af sér belginn.

Komumaöur kvaðst ekki geta náð belgnum af sér, því hann sé orðirin fastur

við hörund sitt. Ætlar hann nú inn fyrir bæardyrnar, en kemst ekki. Fúsi

spyr, hverju það gegni. Maðurinn kvcöst ekki vita það, því aldrei hafi

borið svo viö fyrri, þó hánri liaíi haft mikið fyrir belgnum. Fúsi segir

honum þá, að honum muni hollast að segja sér sahnleikárin
,
hvernig á

belgnum standi. Neiddist ]>á komumaður til að segja satt frá, og kvaðst

hann hafa stolið belgnum frá Mýramöfanúm um haustið suður á Hólminum,

og kvaðst hvergi hafa getað haft eirð, fyrr en hann kæmisí meö belginn

að Leirulæk. Fúsi tók nú af honum belginn, og réð honum aö stela ekki

optar frá ókunnu fólki, og er sagt, aö máðurinn hafi gætt þess lieilræöis

upp frá því. -;i
k 3'

Fúsi hafði mikil mök við huldar vættir, álfa og púka og kölska sjálfári.

Einu sinni , sem optar, vildi hatín finna háriri, og leggur l>ví á stað árla

einn morgun frá Leirulæk, og geingur út í fióa, þángaö til hann kemur

að runna einum. í miðjum runnanum var djúpur og dimmur pyttur; viö

hann settist Fúsi, og sat þar allan daginn. En þegar kvöld var komið,

sér hann, hvar hausinn á kölska gægðist upp úr pyttinum. þá segir Fúsi:

„þarna kemur hann, glókolluririri." Kvaðst Fúsi hafa haft mikið fyrir því,

að ná honum, en þó eingu ómaki betur varið, því margt hafi hann sagt

sér, og mikið lið veitt sér, og mörg holl ráö gefiö sér.

þaö er mælt, að Fúsi hafi á efri árum flutt sig frá Leirulæk og suður

á land ; hafi hann farið um vctur frá Leirulæk og brent bæinn til kaldra

kola, áöur en hann fór; það cr sagt, að næsti vetur hafi verið svo góður

aö á honum liafi bærinn veriö aö ÖÍÍú bygöur aptur á Leirulæk. Sagt er,

að á efri árum Fúsa hafi minna borið á hrekkjum hans og skammapörum,

og hafi hanh dáið á Suðurlandi,
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Um sömu niundir, sem Leirulækjar-Fúsi, var sá mafiur uppi á Horn-

ströndum, sem kallaður var Galdra-Fúsi. Hanu var fjölkunnugur mjög, og

föru sögur víða af honum. Leirulækjar-Fúsa var niikil foryitni á að reyna

kunnáttu hans, og ]>ví tók hann ser ferö á hcndur og brá sér vestur;

ekki er pess gctið, hvcrnig hann fór, hvort lieldur landveg, á lög, eöa í

lopti ; en hann kom til Galdva-Fúsa um kvöld, og upp á gluggann hjá

honum og segir : „Sælir verið ]>ér, Galdra-Fúsi, naíhi minn.u Galdra-Fúsi

tók ekki undir viö hann; l»\í hann fann, aö ]>aö var sér ofurefli aö etja

viö Leirulækjar-Fúsa. þegar Leirulækjar-Fúsi fékk eingin svör aptur hjá

nafna sínum, segir hann : „Fyrst ]>ú svarar mér ekki, ]>á siníöi andskotinn

á þig handarliald
, og tcymi þig á því til helvííis." Eptir þaö fór Lciru-

lækjar-Fúsi heim aptur. En þaö er frá Galdra-Fúsa aö segja, aö tvö æxli

uxu á honuin eptir þetta, annaö á brjósti hans, en hitt á baki; ]mi uxu

bæði upp á viö þángaö til þau náöu saman. Eptir haö hyarf Galdra-Fúsi,

og hefir ekki sézt síöan. 1 — Fúsi lagði citt sinn hug á konu nágranna

síns, og leitaöi ýmsra bragða til að glepja hana, en tókst þaö ekki. Ein-

hvern tíma lét konan þaö berast til Fúsa, aö bóndi sinn væri iárinn aö

heiinan; kom hann há von bráöara, og leitaði samfara viö konuna. Tók hún

þá öllu líklega, og háttuöu þau saman í einni sæng. En reyndar var þetta

prettur einn af konunni, til aö fælaFúsa; því jafnsnart og.þau voru háttuö,

kóm bóndi fram undan rúininu. Hélt bann á hníf, og gjörði sig líklegan

til að drepa Fúsa. Settist ]>á Fúsi upp og kvað:

„Eg stíng mér niöur og steypi af dás;

stattu ei nærri kona.

Mér er ekki markaöur bás,

meir en svona og svona."

Siöan steyptist hann fram úr rúminu og í jöröu niÖur ; hafði bóndi

ekki meira af honum. en aldrei sást hann síöan.

Einu sinni þegar Fúsi var viö Álptancsskirkju, komst liann aö því, aö

séra Jón Iíaldórsson var beðinn aö taka fólk til bænar, og hafði látiö

miöa mcð nöfnum þeirra innan í haudbókina. Af feyí Fúsi sat öÖru megin

viö altarið, náöi hann miöanum, á ineöan prestur sneri sér fram og tónaöi,

cn stakk öðrum miða með þessum hendíngum á aptur inn í liandbókina.

„Nikulás lángi

með hund í fángi;

Haldór krakur,

Baulubakur

;

Valgerður flæöa,

Lambastaöa Læða;

Valka gula;

1. Frá [jessu hefir sagt jner ÍSigiirðiw máhiri Guömmulssoii, eu liitl vr eptir ,serii tSkúltiGislason.
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Kristín skita,

sem alt vilcli vitaj

Gunna pysja,

(*'&&Ah Tl tíkin Ysja,
;í^ .

; .;;.

og Krúnki."

þegar prestur ætlaði að fara að biðja fyrir sjúkuin á eptir , komst

hann í mestu vandræöi, af þvi Fúsi hafði skipt uni miðana,

Fcðgarnir Bjarni Jónsson og Bjarni Bjarnason. (JSptir annál

skriíiiöum 1710 og ættartölum Stcingrims biskups, 1814.— 15. og 26(56.—2675. bls.) 1

Bjarni er maður nefndur , kallaður Jónsson Dans Mns ýngra. Hann bjó

„undir Hestiu eöa Hafurshesti í Önundarfirði í ísafjaröarsýslu. Bjarni var

latínulæröur
,

og hafói siglt suöur í lönd, og komiö í kóngaríki; kunni

hann túngur þeirra allra, og var margfróöur maöur. þegar hann var í

Kaupmannaköíh, vakti hann upp mcö öðrum stúdentum Elíuu stjörnu

á Grikklandi; ekki fannst peim mikiö um fríöleik hennar; Peim sýndist

hún kríngluleit og samlit í andliti meö rauöan blett í enuinu. Litla stund

haföi hún hjá þeim veriö; en þegar hún gekk í burtu, lagði af henni ódaun

megnan og slæman , sem olli því, aö þeir, sem við voru staddir, í'undu

einga lykt þaöan í frá. Eptir aö Bjarni kom út hingaö aptur
,
þykir lík-

legast aö hann hafi sezt aö á Hafurshesti , sem iyrr segir, l>ó fqreldrar

hans byggi á Eyri við Seyðisfjörö vestra. Sagnir eru um þaö, aö Bjarni

haíi veriö óskilgetinn, en að eins eignaöur Jóni Dan ; því einu sinni hafi

karl nokjiur komið til Bjarna og beöið hann ölmusu , eri Bjarni látiö lítiö

af hendi rakna viö haun; er þá sagt, aö karlinn hafi sagt: „þetta, erulltil

sonar-útlát." J ,.
A

'

Sonur Bjarna þessa
,
,undir HestiV het og Bjarni. Hann lærði í

Skálholtsskóla, en var vísaö þaöan á bug 1664 ásamt öðrum pilti, Einari

Guömundssyni frá Straumfiröi, vegna þess að þeir höfðu báöir í sameiníngu

skriíaö galdrablöö nokkui*, sem fundust í beðjardýnu Einars. Voru á þeim

blööum alls 80 galdrabrögö og 59 af Peirn með mynduin og galdrastöiiim.

Kom það upp í framburði Bjarna fyrir Brynjólfi biskupi , aö hann heí'öi

skrifaö þann hluta blaöanna, sem hami kendist viö, fyrir 3 árum í Kálf'-

eyrarveiöistööu á Vestfjöröum, eptir kveri Erííngs Ketilssonar frá þÓru-

Stöðura í Önundarfiröi, sem þá væri sigldur fyrir nokkruin árum í Eingland.

Meö því þessir skólapiltar neituöu, að nokkrir aörir væru ser samvitandi

um þetta tiltæki
,

og alt eins hinu, að þeir hcföu reynt á dáð og dugnað

þessara galdraformála og stafa, sluppu þeir bjá ann.ari hegningu > en út-

rekstri úr skóla, snemma í Aprilmánuði lyrnefnt ár. Var l>á annar þeiira

19 ára ; , en hinn tvítugur aö aldri. En 22. Juni s. á. voru heir báðir

1. þénna annál á nú Jón skólakcnnari þorkelsson, en ættartöluriuir cru á stiptsbóka-

safninu í llíjykjavik.
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sigldir héðan af landi til Einglands, og dó Einar þar. þremur árum síðar,

eöa „1667V segir annállinn, „kom út Bjárni Bjarnason undan Hesti úr

Einglandi austur í Austfjörðiim og nnm hann síöan hafa reist bú á

föðurleifð sinni, því árið 1687 flutti harin sig frá Hafurshesti í Önundarfirði

aö Arnarbæli á Meðalfellsströnd íDalasýslu, á einum byrðíngi mjög stórum.

Fór hann úr Önundarfirði í kríng um Vestfirði, suður fyrir Bjargtánga,

yfir Látraröst og fyrir framán Skor. Fimm manna fars bát hafði Bjarni

á eptir byrðíngnum; eingan mann lét hann vera í bátnum, en kaðall lá

úr byrðíngnum í bátinn, og hafði Bjarni skran á honum. Vind haföi Bjarni

hagstæðan, norðvestan aö viðurstöðu, en veðriö óx, svo opniun skipum var

líttfært á sjó að vera, og voru þeir l>á komnir í Látraröst. Bjarni var

aptur á byrðíngnum, og sá þaðan strák á miðskipsþóptunni í bátnum, þar

sem einginn maður átti l>ó að vera. Var strákur þessi að færa sig æ
leirigra íram eptir bátnum , þángað til hann var kominn fram í barka.

Bjarni gaf grant gætur að þessu og þar með því, aö veðrið var nú sem

mest að vaxa, og sjór að umhveríást. Bjarni hélt á bolöxi, gekk að

kaðlinum, sem lá úr byrðingnum í bátinn, hjó á hann og sagði: „Faröu

nú með bátinn, og það í honum er; meira færðu ekki, þó meira heföiröu

átt aö sækja.u Strákurinn fór leiö sína með bátinn og það sem í honum

var; en Bjarni sigldi til Bjarneya á BreiðafirÖi, og þaðan til Arnarbælis á

Fellsströnd, því það var eignarjörð hans. Bæöi átti hann márgar jarðir á

Meðalfellsströnd og stóreignir vestur í Önundarfirði , en fór þaðan vegna

galdra ; |>ví öfund lá á honum, svo hann hélzt þar ekki við vegna ásókna

og sendínga, og var ein af þeim strákúrinn, sem hann gaf fimm manna

farið á vald í Látraröst, sem nú var sagt, og höföu öfundarmenn Bjarna

sent honum hann, til að drepa hann á þessari hættuför f kríng um Vest-

firði. Eptir að Bjarni var seztur að í Arnarbæli, var honum þó ekki

fullfritt fyrir vesturbyggjum í Önundarfirði
,

og sendu þeir honum margar

sinágrýlur, sem honum varð ekki mjög bilt viö. þær grýlur köihúst ekki

leingra, en í þekjuna upp yfir rúmi hans, og voru þar milli þekju og súöar.

það eitt geröu þær honum til meins, aö honum varö ekki svefnsamt fyrir

þeim á nóttum
,

þángað til þormóður Eiríksson frá Gvendareyum kom að

Arnarbæli. Bjarni tók þormóði vel
,
og bauö honum aö leggja sig upp í

rúní sitt um daginn, ]>ví þormóöur varö að bíða þar eptir sjávarfalli.

þormóður þáöi boöið og lagði sig upp í rúmið. þegar hann hafði legið

nokkra stund, stendur hann upp og finnur Bjarna. Bjarni spyr, hvort

hann hafi getaö sofnaö. þormóður svarar: „Hverninn átti eg að sofa, þar

sem þú hefir djöfulinn uppi yfir þér.u „Taktu hann þá burtu," ségir

Bjarni. „Svo skal vera, u segir þormóður. Hann geingur þá að þekjunni

uppi yfir rúmi Bjarna. og rífur hana upp
,
þángað til hann kom niður að

súð ; tínir hann þar upp milli þekju og súðar fult mjólkurfcrog af manna-

beinum. Sagði þormóður, að þar hefðu lent grýlur þær^ sem Bjarna hafi
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verið sendar, og hafi þær oröið þar aflvana til allra hluta, nema til aÖ

halda vöku fyrir Bjarna. Bjarni var lögsagnari Páls Vídalíns í Dalasýslu

1696—97, eptir aö hann var kominn aö Arnarbæli
,

og dó 1723 á 4.

árinu um áttrætt.

Latínu-Bjarni. Cfeptir Guðrúnu GuðmundsdÓttur, skáldu.) Téitur hét maður,

sonur Jóns lögréttumanns á Grímsstöðum í Breiöavík, sem annálinn reit.

Teitúr var vel að sér, og skrifari góður, gleðimaður mikill, oghrausturaö

afli. Hann fékk þeirrar konu, sem Guðrún hét Bjarnadóttir , fósturdóttir

föður Teits, sem var hagmælt, og vel að sér. þaú Teitur bjuggu á hálfum

Knör á móti Latínu-Bjarna , sem átti hann hálfan móti Teiti. Bjarni var

afarkvennsamur , og er það sögn manna, að hann hefði við kvennagaldur

með öðru fjölkynngi; tók hann nú aö leggjast á hugi viö Guðrúnu, konu

Teits, og lét hún mann sinn vita áleitni Bjarna, cn þó Teitur ]>ækti fróður

maöur, treystist hann ekki að sjá við Bjarna; seldi hann l>ví Knör, og

flutti sig að Sveinsstöðum. það hafói verið leingi gamall siður, að halda

jólagleði undir Jökli. þorvarður hét maður, hníginn á efri aldur; hann

var gildur bóndi og bjó að MunaÖarhóli. þar átti gleöin að vcra einn

vetur, sem optar. þar kom Teitur á Sveinsstöðum og margir flciri. Um
kvöldiö kom l>ar maður ókendur og bað þorvarð gistíngar. þorvarður

spyr Teit, hvort óhætt væri, að hýsa márin þenna; Tcitur kvað Öhætt; að

hýsa manninn , en ekki þann, sem meö honum væri, en menn vissu ekki

til aö neinn væri með honum. Var þessu síðan ekki framar gaumur

gefinn. Var lcikið og drukkið vel um kvöldiö þángaö til menn geingu til

rckkna sinna; voru þeir Teitur og þorvarður kallaðir ölkærir. Teitur átti

aö sofa í lokrekkju, sem krókuð var hurð fyrir aö innan. Um morguninn,

þegar aðrir voru komnir á fætur, kom ekki Teitur á fætur ; var l>á kallað

til hans, en það kom aö eingu ; síðan var lokrckkjan brotin upp ; var hann

þá örendur í hvílunni, og blár hríngur marinn um háls honum. Eignuöu

flestir illvirki þetta fjölkynngi Latínu-Bjarna ; er þessi jólagleði sögð hin

síðasta undir Jökli.

Þormóður í Gvondareyum. 1 Gvendareyar heita einar af Suður-

eyum á Breiðafiröi. þar bjó leingi maður sá, sem þormóður hét, og var

Eiríksson; var hann ckki síður kraptaskáld en kunnáttumaður , aö sagt

var, þó hér vcrði fátt eitt taliö af livorutveggja. þormóöur átti fyrir fyrri

konu Guðrúnu Helgadóttur, en seinni kona hans hét Brynhildur. þau

Guörún áttu nokkur börn samán, og veröur sumra þcirra síðar getiö.

þormóður bjó fyrir víst 3 ár í VaÖstakksey hjá Stykkishólmi , áöur cn

hann flutti í Gvendareyar , og farnaðist þar að sumu leyti vel , scm

hann kvað:

1, Eptir írásögnum Hannesar Erlindssonar og Sveins Ögmnndssonar, bcggja í

Reykjavík, cn ættaöra a6 vestan, og handriti Gísla Konráðssonar.
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„Vetur þrjá í Vaðstaksey

var eg með gleði og yndi,

sviptur þrá á Sviðris uiey,

síðan má hún 1 heita greyv"

Vaðstakksey er sagt að hafi ekki bygzt síðan. Einu sinni, meðan

þormóður var í Vaðstakksey, lá kona hans á sæng um vetrar tíma; gat

þá þormóður ekki kveykt fyrir ljósmatarleysi , en honuin leiddist myrkrið,

og kvað:

„Mína, Jesú, mýk þú raun,

mæni eg til þín, hjálpin væn;

þína send mér bjargarbaun,

bænheyr, lífsins eikin græn. u

Eptir það gekk þormóður út og oíán til sjávar, og fann þar nýrekinn

sel dauðau, og hagnýtti sér hann til ljósa. Ekki vita menn með vissu,

hvað þormóði geingi til, að fara úr Vaðstakksey, en l>ó ætla menn, að

hafi helzt verið draugagángur og aðsóknir, sem hann átti þar við að eiga

bæði á sjó og í eynni. Einu sinni fór hann á báti í næstu ey, og þegar

hann kom út á sundið, gekk báturinn ekki undir honum, þó hann þæktist

róa rösklega. Fór hann þá að svipast um, og sá, að sinn púki hélt í

hvorn stafn á bátnum. Hann gerði sér þá lítið fyrir, og innbyrti báða,

lét feá svo róa með sig, þángaö sem hann ætlaði, og slepti i>eim þár.

Öðru sinni er sagt að honum hafi verið sendir 7 draugar í einu út í

Vaðstakksey; lét hann þá setjast fyrst inn í skála á rúmin þar, en síðan,

i»egar hann var búinn að skemta sér þar við þá um stund, flutti hann þá

úr eynni í land, lét þá róa undir sér sjálfa, og setti i>á svo niður á landi.

þó fiutti þormóður ekki alla þá drauga til lands, sem honum voru sendir

út í Vaðstakksey, heldur setti hann þá suma niður eða kvað þá niður úti

í eynni; því heitir þar síðan Draugabæli.

Margt hefir verið sagt frá viðureign þormóðar við drauga og forynjur,

sem hann fékkst við og kom fyrir bæði fyrir aðra og sjálfan sig, og komst þá

stundum í krappan dans, og eru miklu fleiri sögur um það, hvernig hami veitti

þeim frið og lið, sem ofsóktir voru af draugum og sendíngum, en um l>að,

að hann hafi sent l>ær sjálfur, sízt að fyrra bragði. Vestur við ísafjarðar-

djúp voru feðgar tveir, og hétu báðir Jónar, að sumir segja; þeir áttu ílt

úti standandi við nágranna sinn, sem Einar hét; Einar átti dóttur eina

gjafvaxta, og vildi Jón ýngri fá hennar fyrir konu, en Einar vildi ekki

gipta honum hana, því þeir feðgar Iiöfðu ílt orð á sér, og ]>ó var stúlktinni

meirumkent. Heituðust ]>eir feðgar við feöginin, ogsögðu, að stúlkan skyldi

hvorki verða sér né öðrum að nytjum að heldur. Leið þá ekki lángt um,

áður stúlkan varö utan við sig (leikin), og sókti að henni loptandi, að sagt

1. „eg" liafa aörir.
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var, svo að hvorki haföi hún ró nætur né daga, og lá viÖ vitfirríngu.

Föður Hennar þókti þetta mikiö mein, og kendu allir þeim feögum, sem

þóktu bæöi illmenni og fjölkynngismenn. Af því þá var komiö orö á þor-

móö fyrir kimnáttu hans, sendi Einar til hans mann meö hesta, því þéir

eru óvíöa í eyum, og lét biöja hann liös. Sendimaöur kom á fund fcor-

móös og bar fram crindi sín. þormóður tók því fálega í fyrstu, og sagöist

ófær til að fara í hendur ísfiröíngum, og mundi hann reisa sér þar huröar-

ás um öxl , ókenclur maöur og lítt fróöur. En af því sendimaöur leitaði

l>ví fastar á, sem þormóður færðist undan, fór svo, aö þormóður hét aö

fara. þeir fóru svo, sem leiö liggur til Isaljarðar, og hafði þormóöur reiö-

fngshest írieð sér vel reiðíngaðan, og ekkerfc á nema umbúðir miklar bund-

nar viö bogann. Ekkert vissi sendimaöur, hverju það sætti, fyrr en þeir

komu á þorskaijaröarheiöi
;
þár vakaði þörmóður á vatni því, sem Geddu-

vatn heitir, og dorgaöi um stund; hann beitti gulli á aungul sinn, og

haföi þá á höndum mannskinnsglóíá. Að stundu liðinni dró hann vatna-

geddu ; l>aö kvíkindi er gylt á lit og baneitrað. 1 Lét þörmðbur gedduna

fyrst í flðsku, vafði þar utan um úlpu og öllum þeiín skinnum og umbúðum,

sem hann hafði áður bundið viö bogann á reiðíngsliestinum, og þegar hann

hafði umbúiö, sem bezt hann gat, batt hann |>enna bagga enn viö bogann

á reiöíngshestinum, og hélt svo á fram ferð sinni til Einars, og tók hann

vel við þormóöi. þegar sprett var af reiðíngshestinum , var hann hárlaus

á bakinu, þar sem geddann haföi legið á, og eins og sligaður, og aldrei

varð hann jafngóður síöan; var þáð kent eiturkrapti kvikindis þessa. þor-

móður tók síðan gedduna
,
þegar vestur kom

,
og gróf hána niður undir

þröskuld í húsi því, sem hann svaf í, og stúlkan í öðru rúmi. Viö þaö

létti þegar fyrstu nóttina aðsókninni, og svo aðra; en þriðju nóttina var

að heyra nöldur nokkurt viö dyrnar. Fór þormóöur l>á ofan, og^viö það hvarf

nöldrið. þormóður var þar viku, og batnaði stúlkimni , svo að hún kendi

aldrei aösóknar síðan. • þegar þormóður fór suður aptur, var hann viö

kirkju á sunnudegi, og af því hann þekti þar eingan mann, var hann einn

sér og utan viö, og stóð við kirkjugarðinn. Heyrði hann l>á, að tveir menn

töluöust viö inni í garöinum, og ræddu um, hver þessi ókunnúgi maður

væri, cða hvcrt þáð mundi vera sá, sem læknaði stúlkuna, og hældu honum

á hvert reipi, svo þormóöur heyrði undir væng. þóktist þormóður vita,

aö þetta mundu vcra þeir féðgar, og flátt byggi undir fyrir þeim. þeir

spurðu haön l>á að heiti; en hann sagði, sem var. Lofuðu þeir hann í

hverju orði, og sögöust vilja sýna það, að slíka menn mettu þeir mikils,

1. |>essi frásögn er eptir Sveini Ogmundssyni um gedduveiöiua í Gedduvatni á þorska-

fjarbarheiöi ; en Gísli segir, aö þormóöur hafi veitt gedduna í vatni á Oddstaöamúla,

sunnanvert viö Jlauöamelslieiöi, fyrir utan Hnappadal* Missagnir eru og um, hyar stálkan

liah' veriö, sem þormóóur var sóktur til, hvort heldur á Ilclgafelli eöa Staöarfelli; en eg

hefi fylgt j^»ar l'rásögn Gísla, aÖ hún hah veriö viö Isafjörö,
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og buðu honum fylgdarmann heim, af því hann væri ókunnugur öllum

leiöum. þormóöur kvaöst liafa fylgdarmann og hesta frá Einari bóncla, en

ekki mundi sér þykja óskcmtun aö fleiri fylgdarmönnum. Ekki er getiö

feröa þeirra þormóöar, íyrr en þeir komu undir Klofníngsfjall , þar sem

Ballará fellur úr Klofníngnum. þá sagði þormóöur viö fylgdarmann sinn,

aö hann skyldi fara til Ballarár og gista þar um nóttina, en hann sagöist

sjálfur mundi leita sér aö öörum náttstaö, og ef hann yröi ekki kominn á

dagmálum morguninn eptir, mætti fylgdarmaðurinn ríöa vestur lieim, því ]>á væri

sín ekki aö vænta. Skildu þeir viö þaö. Foss einn er í ánni uppi í fjallinu, og

forbergt undir; þormóöu^ fór inn undir fossinn, og bjóst þar fyrir. Haföi hann

verið þar skamma stund , áður en sendíng þeirra feöga kom aö ánni , en

þoröi ekki yfir, né heldur undir fossinn aö þormóöi; er sagt, aö þeir feö-

gar byggist ekki viö, aö þess mundi viö þurfa, aö Ieggja feað fyrir hana.

l»orni()öur spuröi, hvert erindi hennar væri. „Að drepa þormóð," sagöi hun.

þormóöur sagöi, aö hún mundi þá þurfa aö gánga nær, sýndi henni gedd-

una, og haföi upp særíngar. Magnaöi þormóður svo draug þenna aö nýu,

þcgar hann haföi skyldaö hann til hlýöni við sig, og bauð honum að fara

vestur aptur, og drepa Jón eldri, en ásækja hinn ýngri, og væri þeim það

lítiö leiksbragö fyrir áleitni þeirra við bóndadóttur og sig. Draugur sneri

þegar vestur aptur, og gerði það, sem fyrir hann var lagt. En þormóður

hitti fylgdarmann sinn á dagmálum, og segir ekki af feröum hans annaö,

en aö hann kom heill heim til sín. Sagt er, aö seinna heföi verið sent til

þormóöar aö vestan, og hann beöinn aö létta aösókn aö Jóni ýngra, en

það feingist ekki af þormóði, fyrr en að þrem vetrum liönum. Jón hét
9

maður og var Olafsson; hann var í frændsemi viö feðga þá, sem fyrr eru

nefndir, og því var hann kallaður „Jón frændi." Jón var smiður góður

og galdramaður svo mikíU, að haft var eptir honum , að hann heföi sagt

þaö kunníngjum sínum , aö sig vantaöi einn staf til þess , að hugsa mann

dauðan, og væri hann nú á leiðinni. það er sagt til marks um það, hvað

fáir hlutir komu Jóni á óvart, að einu sinni var hann staddur í Haga á

Baröaströnd, en átti heima í Látrum, og sagði hann þá, aö maöur einn

tæki hefil sinn heima í Látrum
,

og reyndist svo , sem Jón hafói sagt

;

enda sögöu sumir, aö hann haföi sagnaranda. Sagt er, aö Jón frændi

vildi hefna þeirra feðga á þormóði, og léti, sem sér mundi veröa lítið fyrir

því, nema ef ákvæöi l>ormóöar yrðu sér aö ofurefii; þyí Jón var ekki skáld.

Er þá sagt, að hann sendi þormóði sendíngu; en hún kom svo óvörum aö

þormóöi, aö hún kyrkti eitt barn hans og Guörúnar, áöur en hann gæti

séð fyrir henni. Eingan kost átti þormóöur aö senda Jóni þessa sendíngu

aptur; svo var hún mögnuð; en þó komhann henni fyrir eptir lánga mæöu, og

örðugt veitti honum síöan aö sjá viö glettíngum Jóns frænda. þessu næst

er að minnast á dætur tvær, sem þormóöur átti, og hclzt koma viö sögu

hans. Hét önnur þeirra l^óra, en hin Guörún eldri. þóra var leingst ai'



EINSTAKIR GALDRAMENN 545

með fööur sínum, og nam af honum fjölkynngi, svo hann vissi ekki, enda

varð hún honum bezt aö liði, og ]>ar næst Brynhildur seinni kona hans.

Guðrún var gipt laungu áöur en |>etta geröist, sem nú skal segja, en hvort

þau maöur hennar bjuggu í Stagley eöa KiÖey, er óvíst, 1 en sagt er aö

Guörún væri kölluð af suinum Stagleyar-Gunna, en aí öðrum Kiöeyar-Gunna.

l>au Guörún áttu nokkur börn, þegar her var komiö, og eru tvö af l>eim

nefnd, Jón ogSignín. það var einn sunnudag, þegar GuÖrún satinni, 2 að

Sigrúnu sýndist svartur flóki líða yfir móöur sína. Æröist Gunna ]>egar

og hljóp út, og segja sumir, aö liún steypti sér í sjó fram af hömrum; en

aörir segja, aö hún fyndist skorin á háls í fjörunni. Menn úr næstu eyum

fundu börnin grátandi í bænum, og sögöu l>eir l>ormóöi tiJL Kom hann

og vistaöi niöur börnin, en tók tvö sjálfur. Ekki þókti mönnum einleikið

um ófarir Guörúnar, og lieldu að það væri af völdum Hafnareya-Gvendar,

sem síöar veröur getiö, þó liann væii t>á dauöur, en aörir eignuðu það

Jóni framda á Látrum, og ]>aö ætla menn, aö þormóður hyggi hann að

því valdan. Litlu síðar uröu menn þess varir, aö Gunna gekk aptur, enda

var hún aldrei jöröuö; h'k hennar fannst aö vísu, en var tekiö ut, þegar

átti að bera hana heim. Fór Gunna þá til annara eya, eyddi þar fénaði

og drap, sókti að mönnum og kyrkti, og drap með því einn mann í Bjarn-

eyum, en hann varð raunar bráðkvaddur. Eins vilti hún fyrir skipum á

sjó um ljósa daga. Var þá skorað á þonnóö að firra fólk þessum vand-

ræðum ; en svo mikil skapraun var hommi að þessu, að haft er eptir honum,

að aldrei þæktist hann haia verið jafnilla við kominn, eins og að verða að

fara þá för til afkvæniis síns, sein gyldi sín að og annara illmenna. Fór

liann þó, og tókst erviölega við Gunnu, en tó gat hann markað henni svið

;

en eingin kvik kind mátti koma nærri því sviöi, svo að hún meiddist ekki,

eöa dræpist. Eór þormóöur þá enn til og setti Gunnu niður til fulls.

Segja sumir, að það hafi veriö í Stagley, en aðrir í Kiðey syöri, og mun
þaö réttara, enda er þar kallað Gunnudys, því menn segja, að hana hafi

rekið síöar af sjó, og væri hún uröuö ]>ar, en ekki færö til kirkju, af því

hún grandaði sér sjálf. þaö var eingin furða, þó þormóður leitaðist við

að hefna á Jóni frænda á Látrum þessara meingjörða, enda tók hann það

ráö, aö hann magnaði mórajuða tóu (ref), til að drepa Jón, og varð það

með þeim atburöum sem hér segir. Eitt vor fór Jón frændi til síga með
öörum manni, sem Jón hét þórðarson, á Jónsmessunótt; l>ar heitir Slakki í

bérginUí, sein þéir sigu. eTón frændi fór jafnan óbundinn í festinni, og

krosslagði aö eius henfiur sínar á heimi, og lét höfuöiö síga ofan á undan,

1. Kins inikil óvissa er nni þaÖ, livort maöur ( iunnu liot Oddur c^a Jón GuÖmundsson,

eins og iim bústaöina. öísíi getur sor til, ab Gunna hafi veriö tvígipt, átt fyrst Odd, sem
drukknaisi vi6 Stagley , eú eptir ]iaö byggi hún í KiSeý fyrst meö Jóni seinni manni

síntiin og síöan ekkja nieb börnum sínum, }>egar hur var komiö.

2. „í dýngju sinniu segir Gislí.
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og þókti það fjölkynngisbragð hans, og hann sjálfur hinn fimasti sigamaöur

;

hann haföi lcingi viö ]>ann starfa fcingizt, og þókti sér nálega ekkert ófært

sökum fjölkynngis síns. En þegar liann var koininn ofan á Slakkhyllu, sá

Jtiri þóröarson, aö mórauö tóa kom innan meö bjargbránuni, l>efaöi af fest-

inni og stakk ser síöan ofan fyrir bjargiö. Jafnskjótt og lágfóta var kom-

in ofan, fann Jón þórðarsón, aö festin var meö öllu laus, og gægöist

fram af; sá hann þá, að Jón frændi lá niður í uröinni, og þóktist hann

vita, aö Frændi væri dauöur, og fór viö þaö heim af bjargi. Var svo róið

eptir líki Jóns eptir lestur á Jónsmessu; var líkiö alt eins og þaö væri

slitiö sundur, meir en mariö, og eignað göldrum þormóöar, að hann hefði

hefnt með því GuÖrúnar dóttur sinnar. Lík Jóns var flutt heim í lainbhús,

og sagt var, að vantaði í þaö hjartað. Reimt þókti í húsinu eptir. þar

heitir síðan Jónsliald, er hann hrapaöi. þegar þetta varö tíðinda, er sagt, aö

Olafur Árnason hafi nýtekið við Baröastrandarsýslu (1737—52), og er það

eptir honum haft, þegar hann skrifaði upp bú Jóns, aö opt hefði hann galdur

seö, en aldrei annan eins djöful, og skyldi hann hafa látiö brenna lík hans,

e$ ógrafiö hefði veriö. Galdraskræður Jóns voru brendar í Melaskarði við

Látralæk; en Olafur tók ]>ó af ]>eim kver eitt, og stakk lijá ser.

Annar versti fjandmaður l>ormóðar var Guðmundur í Hafnareyum Sig-

urösson ; var hann kallaöur Hafnareya-Gvendur. Guömundur var fjölkunn-

ugur, og sagt var, að |>eir l>ormóður ættust laungum ílt viö, en ógjörla

• vita menn, hvað þeim bar á milli í fyrstu, og sendi þormóður honum
sendíngu. En svo var Gvendur ramgöldróttur, aö hann sendi honum margar

aptur, og kom þormóöur ]>eim jafnan fyrir, og flestum meÖ kveöskap, að

sagt er. Einu sinni sat þormóður á palli í rökkri, er einn draugurinn kom
að honum, og varö ]>á þormóöi heldur hverft viö, því liann var varbúinn

viö honum. t»óra dóttir hans sat skamt frá honum; en karli uröu ljóö á

munni, svo hún vissi, hvaö um var að vera:

„Álfar hreykja issum sín,

eldi feykja mer fyrir brýn;

þánkann veikir þeirra grín,

þú mátt kveykja, dóttir mín."

þóra kveykti og kom með ljósiö, svo gat þormóður fyrirkomið draugn-

ura. Súmi'r segja, að sá draugur kæmi þó upp aptur, en aörir, að það

væri önnur sendíng frá Gvendi. Kom hún að þormóði í smiöju, og ætlaöi

aö grípa hann. Varð honum það þá fyrir, að hann mælti í sífellu óráö

og endurleysu þessa: „Taktu konuna, taktu ekki konuna; taktu börnÍB,

taktu ekki börnin; taktu kúna, taktu ekki kúna; taktu báthm." Hljóp þá

sendíngin aö bátnum og greip hann; cn viö þaö áttaði þormóöur sig, hljóp

ep.tir sendíngunni, náði í stefnið og helt ]>ví einu eptir. þegar draugurinn

haföi brotiö bátinn í spón, og dreift brotunum víös vegar, kom hann aptur,

og vildi gera þormóði meira tjón; en |>á var hann við búinn, og gat sett
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drauginn niður í sker eitt. það er haft eptir Sigrúnu, dótturdóttur þor-

móðar, sem fyrr er getiö, að þegar Hafnareya-Gvendur sendi þormóði

marga drauga í senn, gæti hann ekki séð, hvort þeir væru úti eöa inni.

En Bryhhildur var óskygn, og sá eingan þeirra; þormóður baö hana þá

áð gánga út á undan sér, en hann hélt aptan í pils hennar. þegar þau

voru komin út, baö hann hana fara inn aptur og loka bænum , en hann

sagðist mundi veröa úti viö aö mæta komendum. Alla nóttina var hann

úti, aö fyrirkoma sendíngunum; en um morguninn, þegar Brynhildur lauk

upp bænum , var þormóður fyrir dyrum úti þrekkaður mjög. ÖÖru sinni

kom sendíng aö þormóði, og þegar hann hafði sært hana frá sér, sá hann,

aö kýr sínar tóku stökk undir sig; sendi hann þá dætur sínar, aÖ komast

fyrir hær , en það tjáði ekki, og hlupu beljur því meir. Sá hami nú, að

þær mundu ætla aö lilaupa í sjÓinn, og fór því sjálfur; voru þær þá komnar

öfan í fjöru, þegar hann gat snáráð fyrir þæf húfunni sinni. Við l>að spektust

þær, og lögöu heimleiðis aptur. Sagt er, aö Hafnareya-Gvendur sendi

þörinóði alls 7 sendíngar, en magnaði nú hina áttundu, og var hún nálega

tröll að vexti. þegar draugur þessi kom í Gvendareyar , vav dagur að

kvöldi kominn, og er sagt, aö þormóður þýrði ekki aö fára út og mæta

honum, en baö þóru aö fara til dyranna fyrir sig. Gekk hún svo út, og

særði burt drauginn, og sváfu þau þormóður í næði fyrir honum um nótt-

ina. En þáð er frá draugnum að segja, að hann livarf aptur heim til

Gvendar, og er sagt, að hann magnaði hann aö nýu, og sendi hann svo á

staö aptur, að drepa Guörúnu eldri þormóösdóttur , sem áður er getið,

hvort sem hún bjó þá í Staglcy, eða KiÖey. þeim Guörúnu og Oddi,

manni hennar, lynti aldrei saman, enda var Gunna sögö ákaflega skapstór

og óliemjuleg
; þó áttu þau börn saman. þessa sömu nótt, sem þóra hafði

sært burt drauginn frá Gvendareyum. varö þess vart, að einhver ósköp og

hamsleysi kom á Guðrúnu, svo hún réö sér ekki. Vitjaði þá Oddur þor-

móöar, og bað hann koma að hjálpa dóttur sinni. þormóður tók því sein-

lega, en fór þó ; er þá sagt hann tæki þáð ráð aö flytja Gunnu á land til

þíngvalla. þegar hann var kominn undir land, reis boði í logni, svo flestu

skolaði út, sem lauslegt var innanborðs, og þóptufylti bátinn. En í sama

vetfángi og boðinn skall á Gunnu, náði þormóður í hana ; er þá sagt hann

kvæði vísu og svitnaði við. Við það náði hann lándi og gat borgið dóttur

sinni í það sinn, en þó varð henni ekki fritt síðan, sem áður segir. 1

Sagnir eru um i>aö aðrar, að þóra þörmóðárdóttir flyti alla þá draúga á

skipi til lands, sem Hafnareya-Gvéndur sendi föður hennar; því þormóður

1. Áhviv segja, aö GuÖrúu liaíi ærzt viö ]>essa draúgssondiagu övenrlar og fariö ser

fram af bjÖrgum í Kiöey, sem áöur segir, geingið svo aptur e5a veriö vakin upp og

mögnúÖ af Gvenrti og sókt aÖ þeim þormÖÖi og þóru, en þau bjálpazt aö, aÖ koma henni

burtu; hafi hún ]>á oröiÖ mesta meinvœttur sumra nágranna sinna, cn verst færi hún meö

bónda sinn í Kiöey, flœmdi hann ]»aöan mei5 börnunúm, og bygðistsú cy ekki loingisíöan.

Sveinn Ogmnndsson heiir svo frá sagt.

35*
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vildi fyrh-koma þeim á landi, eu bannaði þóru að tala nokkuð á

leiðinni; sj^lfur sat haiin berhöfðaður í stafhi. En þegar kom á sundið,

tók báturinn að síga, og sagði þóra þá: ,,Nú tekur ærið að síga, faðir

minn, u en við þessi ummæli þórii >seig þó þáturinn enn um umfar, og sló

þonnoður þá til hennar húfu sinni þegjandi. Treystist þormóöur þá ekki

að halcla til lands, og reri á boða einn , sem var á Leiðinni, og setti þar

niður draugana. þar heitir síðan Draugaboði. Eptir Það sættust þeir þor-

móður og Hafnareya-Gvendur, að kalla. þormóöur falaði jafnan kver eitt að

Gvendi, en Gvendur vildi ekki láta; þó het hann þormóði þvf, aður en hann

dó, að hann skyldi fá kyerið eptirsig dauðan, ogmundi þaöliggja á kletta-

hyllu einni norður á eyarenda, og mæfcti hann þar að því gánga. þegar

Gvendur var dauður, ætlaði þormóður að ná kverinu, og reri uiidir klettann,

þángað sem hpnum var til vísað, og sá kýerið á hyllunni, og blöktu í því

blööin fyrir vindi. Klettahylían var svo há, aö hann náði ekki til kversins

úr bátnum ; klifraöi þormóöur svo upp á hylluna, en þá var kveriö horfið.

þegar hann kom aptur í bátin, sá hann enn kverið á sama stað, en jaínan

fór eins, þegar hann reyndi að riá þyí, og varö hann svo búinn frá að

hverfa, og þóktist enn gabbaður af fjölkynngi Gvendar, þó hanu væri dauöur. 1

Heldur þókti örla á því, að Gvendur lá ekki kyr eptir dauða sinn
;
gekk

hann drjúgmn áptiír, og kvaldi bæði menn og fénað eða drap. Fór þá svo,

að þormóðar var Íeitað, til aö ráöa bætur á þessum vandræðum. þormóður
fekkst leingi við að kyrsetja Gvend

,
og að lyktum lét hann grafa hann

upp og brenna skrokkinn til ösku. Sjá má þaö, að gustkalt Jiefir þormóöi

verið til Gvendar, og nálcga aldrei þókt óhætt fyrir honum , og er vísa

þessi, sem þormóður kvað um Gvend, til sannindamerkis um það:

„þó lagður sértu 2 á logandi bál,

líka aö ösku brendur,

hugsa eg til þín hvert eitt mál

Hafnareya-Gvendur.u

Ymsar eru fleiri sagnir um viðureign þormóðar viö drauga, sem miunn

kveður að, og skal hér enn tveggja getið, og sýnir önnur þeirra, að menn
hafi virt svo, sem áður eru sögð dæini til, að þormóöur hafi ekki ávalt

verið við búinn í fyrsfcu að taka á móti draugum, og þurft stunduin liðsinnis

við annaðhvort af þóru dóttur sinni, eða Brynhiídi konu sinni. Kina nótt

vakti Brynhildur þormóð, og sagðist ekki geta spfið. Hann spuröi , hvaö

tíi kaemjí Hún segir: „Heyrirðu ekki ólætin úti, sem standa mér iyrir

syefní?
4
' ,,Geföu þig ekki að |»ví, fuglinn minn; 3 gruföu þig niður,

u segir

þormóður. Hún segir: „Smánastu ofan, þormóður. 4
' „Eg skal gera það,"

1. Svoínn sogir, aö þórmóður hafi áti kveriÖ og hoitiö Gvendi því eptir sig dauöan;

en t»ogar Gvondur ætlaÖi aö taka kvoriÖ, fairi oins og hor síígir aö ot'an.

2. .,væri' egu liefir Svoinu Ogmundsson,

3. þaö var máltak þorujúðar.
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segir hatíii ;
,,en farðu þá ofah fyrír stigann á úndan mér." ,,Ef þú þorir þ

t

að ekki

sjálfur," segir biún, Þá er ekki anhað en gera það fór húri svo á undan norium.

En þégar ofan kom, baö hariri Brynhildi að gánga aptur íil hvílu. Er þá sagt, að

áður þórmóður lyki upp dyrum, væri ólætin af. — Önnur sögn er það, að vinnu-

kona þbrm&ðar kallaöi til háns úni riótt, og ságéist ekki geta soíið, t»ví l>egar

ætlaði aö renna í brjóstið á sér, vævi eins og sagt væri viö eyraö á sér í sífellú

:

„Kampahý, kainpahý." þörmóðui' sagði, aðslíkt væri heiriiska ein, ogbaö liana,

fuglinn sinn, að hafa kyrt um sig, cn íör þó sjalfur ofan og til sjávar. I bví

var hrifinn bátur háris, svo aö þormóður náði aö eins í fremra hluta hans.
1

það var venja bænda i Breiðafjarðáreyum, og er enn, að flytja fé sitt

iil riíégihlárids á voruni, þégar L>aö er geingið úr ull, og láta það gáuga

á áíréttum aö Sumrinu. þormóður gerði og svo, l>ví bann átti talsvért

fé, og þar á meðal forustusauð einn ínórauðan, sjö vetra gairilári, þegar

þessi saga geröist. Móri hafði geingiö á íjalli á hverju súmrí, og ætíö

komiö aö í fyrstú gaungum, þetta haust, seni hér ræöir uih, var geihgið

þrisvar, eins og vcnja var til, en ekki kom Móri fram aö heldur. Er þá

sagt, aö þormóður kvæöi vísu þessa, l>egar Móri fannst ekki:

„Mótgángsóra mergöin stinn

mér vill klóra um bakið;

illa fór hann Móri minn,

mikiö stóri sauöurinn. u

því hann þóktist nú vita, að l>etta mundi ekki cinleikiö. Tók þor-

tnóður sér |>á ferð á hendur einu sinni uin háustið upp áð Staöarfelli; |>aö

var á laúgárdág. Daginn eptir var mcssaö á Staðarfélli , og fjöldi fólks

viö kirkju. þegar úti var, og áöur en fólk fór frá kirkju, s})yr þormóður

ýmsa, livort þeir hafi ekki oröið varir viö Móra, og neita því allir. þá

gall eiriri maöur viö , sem |>ar var nærstaddur, og heyrði á tal þormóðar,

og sagði: „Honum hefir sjálfsagt veriö stoliö; það er ekki spánýtt hérna

á Fellströnd , t>ó menn íái ekki fé sitt með tölú af afréttum. Betur, að

allir bifsaöir bjófarnir hérna væru fleingdir og heingdir." þá sagöi þor-

móður: „Jarmaðu nú, Móri minn, hvar sem l>u ert.
41

í sama bili kom

feykilegur jarmur upp úr manni þeim, sem mest hafói hallmælt l>jófunum

á Feílströnd: því Móri æröist og beljaöi riiður í honum, eins og liann

ætlaði aö sprínga. Alla furðaði mjög á þessu; en þormóður gekk áð

manninuin
,
og bar upp á hann, að hann heföi stolið Móra. Maðuririn sá

sér ekkcrt undanfæri annaö en gángast viÖ sannleikanum, og bví með, að

hann heföi jetið sviöin af Móra um morguninn, áður enhannfór til kirkjunnar. 2

1. Gísli KonráÖsson ber aflvomcndur l»orniú(^jir fyrir ^ví, [icssi atburour hafi oröib,

nicÖan þornióöur bjó í Vabstakkscy.

2. Frásögnin uin Móra cr tekin eptir handrití frá scra Páli Jónssyni á Völlum

;

licimild hans veit eg ckki. En Sveinn Ögmundsson hefir sagt mör, ab' visan, sem til er

f ærö: ,,Mótgángsóra mergbin stinn" o. s. frv., ætti viö j»á sögu.



Alsagt cr [>áö, að þormóður orkaði ekki minna með ákvæðum sínum

én fjölkynngi, og eru nokkrar bær vísur enn til eptir hann, en sumra er

áður getið. Einu sinni kom hann fram á kaupskip í StykMsh^lmi , og

vildi gánga í káetu fyrir kaupmann ; en matsveinninn á skipinu bannaði

þormóði það með iliyrðum. þormóður tróð sér þar inn eingu aö síöur, pg
kvað, þegar hann kom fyrir kaupmann:

„Kokkurinn yðar, kaupmaður minn,

sé kyrktur, eins og lundi;

hann geröi mer banna aö ganga inn,

gikkurinn líkur hundi. 4 '

Litlu síðar heyra þeir kaupmaður og þörmóður eitthvert snörl uppi á

þilfar|nu, og þegar aö er gáð, verða þeir þess varir, aö íáriö er að korra í

matsveininum , eins og verið væri að kyrkja hann. Kaupmaðui* varð laf-

hræddur, því hann grunaði hvað olli, skeinkti á stóran bikar og rétti þor-

móöi, og baö hann í öllum bænum að gera bragarbót. þá kvaö þormóður

:

„Meðan lífs ei húmar húm,

hraustur sert og virkur;

þitt um andar rýmki rúm

réttur líkams styrkur."

Viö þessa vísu er sagt, aö matsveininum letti þegar. í öðru sinni

var þormóður staddur úti á skipi í Stykkishólmi
,
og kom honum til

hugar aö íá sér tókakspípu. Fór hann svo þángað á skipið , sem mat-

sveinninn haföi beykistööu sína, en hann var hpllenzkur að ætt. Meöal

annars sá þormóður hjá honum tvær tóbakspípur
,
og leggur fölur á |>ær.

Matsveinninn þóktist ekki geta fargað þeim*, því hvorki ætti haini fleiri,

enöa væri báöar brákaöar. þorinóöur lézt ekki trúa t>ví, aö hann ætti ekki

fleiri; en matsveininn sór sig um það og sárt við lagði. þormóður kvað:

,,Ef kokkurinn á ei utan tvær,

eingin sjást á lýti;

mélinu smærra moli I>ær

morðínginn 1 víti.'
4

En varla hafði þormóður slept orðinu
,

fyrr en báðar pipurnar duttu

niður á gólf og par meö 4 eöa 5 tóbakspipuhöftið önnur ofan af hyllu, og

fór alt í þúsund stykki. Eptir [>aö varö éingin viöstaða á i'yrir þormóöi aö

fá tóbakspipuna hjá matsvein^num og góðgjöröir að auki. Kaupniaöur sá

var í Stykkishólmi, sem Mórus hét. þormóðjir baö hann aö lána sér mél-

stamp; en kaupmaöur syujaöi. þá kvaö l»ormóöur:

„Mig kynjar ei, þó kári blási kuldagolu,

fyrst Mórus ekki mér vill lána mélstamps-holu. u

Svo er sagt, að kaupmenn væri hræddir við ákvæöi þormóðar og

léti alt uppi fýrir hónum , og það þó sumir þeirra skildu ekki, hvað

þoimóður kvað, og svo er sagt, aö Mórusi færi, þegar hann heyröi
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1

stökuna.
1 Getið er þess, aö þqrmó&ur var cinu sinni seni optar staddur í

StykkishólmL, og léki kaupmanninum einhyern hrekk , svo að hann sá sér

ekki annaö færj, en foröa sér út á skip. Um satna leyti var þar staddur

Björn eldri Jónsson frá Lángadaí, nióöurbróöir hormóðar; hann bjó í

Vogi, og |>ókti fjölkunnugur, KaupmaÖur keypti aö Birni, að gera galdra-

veöur aö þormóði ,
þegar hann færi heim. það veÖur var svo niikiö, aö

þormóður gat við ekkert ráöiö, og gat meö nauöum náö landi í Deildarey,

skamt frá Staðarfeiíi, og varð að liggja þar þrjú dægur. i>á kvaö hann

vísu þessa: «.
\ f £ ;

* :

r

T

W:
f^teTrtY^

'

"^j^'i'^frt
T"

*

r
"

' á^WM^ ^M^M
„Gæti eg flogið greitt, sein örn,

gista hér ei skyldi,

upp aö Vogi, eldra Björn

eg þá fiuna vildi."

Ekki er þess getið, hvort þormóður hefndi þessa á Birni , eða ekki.

Um þær mundir, sem þormóöur var uppi
?

var sú venja hér á landi,

aö eingin var þá vetrarverzlun hér, eða að minnsta kosti ekki þar vestra í

Stykkishólmi og Olafsvík , [>ví „eptirliggjarar" voru þá enn ekki farnir að

vera hér á vetrum. En þó höfóu kaupmenn vörubúðir, sem þeir verzluðu í

á sumrin, en voru lokaðar og forsiglaöar á haustin, pegar þeir fóru héöan

af landi. þannig stóöu þær óhreifðar allan veturinn, nema ef svo bar

undir, að bjargarskortur varö manna á milli; þá mátti hhitaöeigandi sýslu-

niaður, sem hafði lykla að biiðunum, opna þær og lána nauðstöddum epíir

máli og vigt matvæli mót fullu verði , en loka aptur og forsigla síðan.

Stundum bar það við á vctrum, að menn urðu bjargþrota í grend við

Stykkishólm, en fáir voru, sem gátu miðlaö af eigin foröa svo mörgum,

1. það segja pó aörir, aö Mórus hafi ekki látið sér segjast viÖ jiessa vísu. og kvæði

þormóöur þá aöra; hím er svo :

„Sunnanvind af svörtum tind,

sendu niÖur híngaö,

svo hverri kind á laxalind

liggi viÖ aÖ sprínga."

ViÖ}>aöbrá svo, aö j»aö dró uij]) myrkvan skýflóka á suöuríjöllin, pg fylgdi þar meÖ svo

óstjórnlegt veÖur, aÖ viö ekkert varö ráöiö. Lá pá kaupskipiÖ á höfninni
,
og var ekki

annaó sýnua, en aö þaÖ mundi þá og [>egar slitna upp. Bauö kaupmaður }>á þor'móði

svo mikiÖ lán, sem hann vildi, til j>ess aö gera bragarbót, og varö ]>aö að sætt mcö }>eim,

aÖ þormóÖur fékk mélstampinn, eh kvaö ^etta:

„Kristur minu, fyrir kraptinn þiim,

kóngur i himnahöllu,

geföu þann vind á græöishind,

aÖ gángi í lagi öllu."

ViÖ þetta slotaöi vcörinu þegar í staÖ. þetta er eptir frásögn Svcins Ögmundssonar.

Schmi visan er mjög lík einni af visum þórÖar á Strjúgi, sjá ÁkvæÖaskáld, 470. bls.

Sumir eigna og þormóöi vísuna : „Eg krefst pess af þér," o. s. frv., sem fyrri er eignuö

þóröi.



sem hurfandi voru, þó suniir væru vel sjálflbjárga, eins og þornióður Þókti

jafnan. Einu sinni lögðu fátæklíngar nrjög að þormóöi, að opna búðirnar í

Stykkishólmi
,
og báru sig mjög aumlegá, og sögðust mega deya í sultí,

þó bar væru matarnægöir til nógar, af því þéir ættu ékkert fyrir að geí'a,

þó sýslumanns væri leitað ; en frað þóktust þeir vita, að ekki mundu skrár

og læsíngar standá fyrir þormóði. Sagt er, að þormóður væri mjög tregur

til þessa, en léti þó til leiðast fyrir þrábeiöni aumíngja, svo hann bar

lásagras að læsíngum og opnaði með því búðirnar
,
og er sagt haiiu letí

þá síðan sjálfráða, en fœri hvergi inn sjálfur. Af þessu fóru hátursmenn

þormóðar að flímta með þáð, aö hann stæli úr kauþiriaánsbúðunum í Stykkis-

hólmi, bæði handa ser og öðrum, og vinir hans gátu ekki heldur svarið

fyrir hug sinn um það, að hann ínundi hafá hjálpað nokkrum nauðstöddum

á þann hátt. þessi kvittur varð hljóðbær, og kom fyrir sýslumanninn í

Snæfellsnessýslu, sem þá var, að því er sagnir ségjáj Guðinundur Sigurðs-

son á Ingjaldshóli, 1 og er þáÖ einmitt saini maöurinn, sem Espólín segir

um, að í hans tíð haíi vöruhúsa-gluggar í Oláfsvík verið brotnir til stiildar;

og vissi einginn hver gert heföi; en síðan er sýslumaður skýldi miðlá

mönnum korni til bjargar, bryti hann hvorki ihnsigli, né lyki úpp, en færi

inn um glugga, og tæki þar út kornið, og þækti það óhöfðínglegt, og hann

yrði sjálfur grunaöur um að víta til, og tað yrði honuin að brigzli.
2 Guð-

munclur kallaði þormóö i'yrir sig, og bar það á hann, aö hann heíði farið í

vörubúðirnár í Stykkishólmi og stolið þaðan. þormóöur lct sér ekki bilt

viö verða, játaöi hvorki né bar af sér kæru sýslunáánns, eri niælti frani

visu þessa:
r,5, i

,.Að mér berast efnin vöiid.

er eg í máta glaöur;

hafið þér séð hann Glugga-Gvöncl,

göfugi sýslumaður?"

Er mælt, aö sýslumaöur hafi þekt þar skeyti sitt í vísunni, og slept

þormóði óátöldum. En þó þormóður kæmist svo hægt frá tiltektum sínum

við sýslumann, sem nú var sagt, var þó ekki alt þar meö búið; því þegar

1, Guömuadur var sýslumaður í Snœfellsnessýslu 1734 til 1753. En Gísli Kouráös-

son segir, og bcr fyrir [m annál Jóns Olafssonar á GrimsstöSum, aö fariö' haíi veriö í

búöirnar í Stykkisliólmi 1711 og stoliö j>aöan mikilli vöru, og }>ó mest af klæöum, svo

meira var en til GO vætta og dróttaö aö þormóði í Gvendareyum, og er aö sjá, sem þao

hafi oröiö grunsamt aí' því, aö sagnir séu um, aö eptir tökuna fyndist sylgja af kvennlinda,

og væri á fángamark grafiÖ, og segöu þaö óvinir þormÖöar, aö sylgjan væri af' linda

Brynliildar konu hans, en aörir segjá, aö [>aö væri belti hennar
,
og hafi Jón Sigurösson,

sem {>á haföi lögsögn í Snæfcllssýslu
, þíngaö í málum [>esstun og dæmt þormóÖ syknan

saka, [>ó nokkrar likur bsarusfc á hann. Telji [>ó sumir, aö þormóöur sværi yfirskotsciö.

Vera má, aö j>essi f'rásögn só sannari, en mör [>ykjit munnmælin raætari, sem koma Guö-

mundi sýslumanni svo laglega inh í sögunaj og haffí i [>ví stuöning af' Arbókum Espólíns.

2. Aibækur Esi)ólíns, X, ol)—40. bls.; sbr. X, 0. bls.
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Stykkishólms kaupmaðui* 1 kom híngað sumarið éþtir, var honum borin

sólarsagan af porinóði , og cptir baö gcröi kaupmaðíir ser alt far iim ító

rýnast eptir uin þormóö, og hvort hánn væri valdur að stuldinUin. En
aldreí gat hann orðiÖ neins vísari um þaö

;
\M í hvert sinn sem hann

gcröi tilraunir til þess; sá hann aldrei atinað, cn ileginn kálf, sem dró á

eptir sér húöina á halanum; svo vilti þormóður sjónir fyrir katiþinanni.

Nú leiö og beið, til þes§ þormóður kom út í Hólm. var H kaupmaöur

hinn reiðasti og hafði í heitíngum viö hann, nema hann vildi bæta scr

tjónið að í'ullu. þormóður vildi cingu bæta, þar sem hann póktist ekkert

hafa brotiö. Kaupnuiöur sagöi, aö bó hann slýppi í þetta siim, skyldi hann

lá makleg málagjöld að sumri. þormóður varð ekki smásmeykur viö það

og sagöi: ,,Fyrr muntu hánga höfuðíaus í Hctlands (Hjaltlands) skaga. =u

Viö það skildu þeir og hafði kaupmaöur ekki meira af honum. Pctur het

iingur maöur, sem var á skipi með kaupmanni
,

og haíöi hann opt vikiö

góöu aö þormóöi. þormóöi var því vel til hans , kom aö máli viö tiann

um sumariö, og rcö honum til aö ráðast burt af skipinu; cn það vildi

Pétur ckki. þá reö þormóður hpnum, aö hann skyldi aldrei vcra varbúinn

á útsiglíngunni, til hvers sem hann þurfti aö taka, eða ef eitthvað kynni á

að bjáta. Sama daginn
, og skipið lagöi út úr Stykkishólmi , einum eöa

tveimur dögum fyrir állrá heilagra messu; og á því kaupmaðurinn og

Pétur, var þormóður staddur í kaupstaðnum, og fór út í Stykkiö og kvaö

vísur nokkrar, og cr hctta upp hafið:

,,Stykkishólmi stcfnir frá

straumabjörninn 3 þúngi;

að honum vcltist bylgjan blá,

bylti veöra clrúngi.

Ránar dætur ríöi á slig

rasta hesti búna,

hvíthaddaöar svelgi í sig,

sökkvi haukur húna. u

Einn niorgun sncmma vetrar, eptir aö Stykkishólinsskipiö sigldi Jiéöan,

var þormóður árla á fótum ,
og kóm inn í skála um þaö leyti, sem fólk

var að fara á fætur, scttist niöur og strauk upp og ofan andlitið, eins og

hann var vanur, hcgar honum bjó niikiö í skaþi, og sagöi: „Nú fór Stykkis-

hólmsskipiö viö Hetlandsskaga í nótt." En það cr áf skipinu að segja,

aö það fóflst viö Hjaltland sömu nóttina, og komst einginn lífs af, nemá
Pétur; sumir scgja að hann kœmist á land ineð alt sitt, en aörir, að

hann tlyti höfuðfafslaus í larid á dúnpoka. Sagt cr og, aö hann hafi

1. Gísli sogir aö hahn hafi heiti8 Bénedix Bastjanssen.

2. Sbr, spá Haldórs < )lafssbnár í Hjaröarhólti uro þorkél EýölfssÖn: „FýiT muhtu

spenha iim þaungulshöfuö' á BréiöafírÖi," o. s. frv, Laxdæla, 75. kap. 824. bls.

3. „jórinn" lieíir Gísli Konráösson.
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átt að sjá kaupmanniiin höfuðlausan í fjöruklúngrinu. Pétur komst til

Kaupmannahafnar
.,

og yarö eptir það nokkur sumur unclirkaupmaður í

Stykkishólmi, cn leingi síðan kaupmaður á Grundar^rði.

Frá æíilokuin þormóðar veit ég ekkert að segja, en hitt er víst, að

hann kvað
,
Jðrunarmansaung ,'

; áður en hann dó árið 1741, og var hann

t>á gainall orðiun.
1

Frá scra Eiríki í Vogsósurn. (1667—-1710.) Uni séra Eirík í

Vogsósum eru geysijnargar sögur og triíssagriir. Or Selvogi, sveit séra

Eiríks, eru sögurnar bestar og einkennilegastar. Séra Magnús Grímsson

heíir og ritað margar sögur um séra Eirík (hér nierktar M. G.) „eptir

sögn og handritum Brynjólfs Jónssonar , skólapiíts frá Hruna með saman-

burði við almánna sögn manna úr Borgarfirði. Eiríkur var forn í skapi

og fjölkunnigur, gekk hann mjog í hóla og gjörði marga hluti undarlega;

engum gjörði hann ílt með kunnáttu sinni, en smágléttinn var hann helzt

ef á hann var léitað að fyrra bragði. þaö var siður Eiríks aö hverfa l'rá

bænum á hverju langardagskveldi og koma eigi aptur fyrr en á simnudags-

morgnana. Ekki vissi neinn maður hvað hann var að sýsla í ferðum

Eiríkur ne'mur kunnáttu í skóla. 2
í Biskii])stúnguin var eitt-

sinn kotkarl nokkur gamall og forn í skapi ; lítt siöblencli haföi hann við

alþýðu. Hann átti 2 hluti , er honum þóktu beztir af eigum sínum; það

var bók, er ekki vissu aðrir nienn hvcrs innihalds var, og kvíga, cr hann

kappól. Karl tók sótt mikla og sendi orð Skálholtsbiskupi
,
og baö hann

koma á sinn fund. Biskup brá við skjótt, og hugði gott til, að tala um
fyrir karli, og fer til fundar viö hann. Karl mælti: ,,Svo er mál meö

vexti, herra, að eg mun skjótt cieya, og vil eg áður biöja yður lítillar

bónar. u Biskup játti því, Karl mælti: „Bók á eg hér og kvígu, er eg

ann mjög og vil eg fá hvorttveggja i gröi' meö mér, élla mun verr fara.
u

Biskup segir, að svo skuli vera; pví hönumfcóktí ei örvænt, aö karl geingi

aptur aö öðrum kosti. Síðan dó karl, og lét biskup grafa meö honum

bókina og kvíguna.

jpað var laungu síöar, að o skólasveinar í Skálholti tóku fyrir aö læra

fjölkynngi. Hét einn þeirra Bogi, annar Magnús, þriðji hét Eiríkur. Sagt

hafói þeim verið af karli og bók hans, og vildu þeir gjaman eiga í>á bók;

fóru því til á einni nóttu að vekja upp karlinn, en einginn kunni aö segja,

1. þormóöur kcmur viö söguna af ]>eim feÖgum Bjarna Jónssyni og Bjarna
Bjarnasyni; ]>ar ao auki hefir leikiS orb á j»ví, aö hann hah' fóstrao Galdra-Lopt,

komiö honum í Hólaskóla sökum vináttu viö Stein biskup , frá i»ví hann var prestur á

Setbergi, og harmaö mjög missi Lopts, þegar hann fórst. Svo hefír Gísli Konráösson frá

sagt.

2. Dr. Maurers IsL Volkss. 151. bls.



hvar gröf hans var. ]?Ví tóku þeir það ráð, aö gánga á röðiua og vekja

iipp hvern að öðrum; fylla þeir nú kirkjuná af draugum og kom karl ekki.

þeir koma þeim niður aptur, og fylla kirkjuna í annaö sinn og hið þriðjaj

og voru þá íá leiöi eptir, og karl ókominn. þegar þeir höfðu komið öllu

fyrir aptur, vekja þeir þessa upp, og kom karl l>á síðastur, og haföi bók

sína undir hendi sér, og leiddi kvíguna. þeir ráða allir á karl
,
og vilja

uá til bókarinnar; en karl brást viö hart, og áttu þeir eigi annað að gjöra,

en yerjast ; þó náðu þeir af bókinni framanveröri nokkrum hluta, yfirgáfu

svo, [>aö eptir var, og vildu koma fyrir , þeim er þá voru á kreiki, og

tókst þeim það viö alla, nema karlinn ; viö hann rcðu þeir eingu og sókti

hann eptir parti bókar sinnar. En þeir vörðust og áttu ærið að vinna;

gekk svo til dágs. En er dagaði, hvarf karl í gröf sína; en þeir þuldu

yfir henhi fræöi sín, og hefir karl ekki gjört vart við sig síöan. En blöðin

færöu þeir felagar sér í nyt og sömdu eptir fceim fjölkynngisbók bá, er

„Gráskinna" 1 er nefnd og leingi lá á skólahússborði í Skálholti ; vann

Bogi þar mest að, Því hami lærði miklu mest.

þeir félagar vígðust síðan til prestskapar; varö Eiríkur prestur á

Vogsósum í Selvogi, en ekki eru nefndir staðir hinna, En það er frá þeim

sagt aö Magnús gekk að eiga heitmey Boga. En er hann spurði það,

fer hann til fundar við Magnús
,
og vissi Magnús það fyrir og það með,

að ef Bogi sæi hann fyrri, væri það sinn bani. Magnús gekk í kirkju og

stóð á tíurðarbáki
,

og lét segja Boga, er hann reið í hlað, aö hann væri

í kór að gjöra bæn sína. Bogi gekk í kirkju og inn á gólf, og ser Magnús

hann fyrri, og fagnar lionum nú vel. Hann tók því glaðlega, og er hann

reið burt, fylgdi Magnús homun á veg. Að skilnaði tekur Bogi upp pela,

og býöur Magnúsi aö súpa á. Hann tók við, tók úr tappann og skvettir

í andlit Boga, en hann féll dauður niður. Fer Magnús síöan heim og

scgir ekki fleira af honum. þégar Eiríkur á Vogsósum frétti þenna atburð,

brá hónum við og mælti: „Já, já, heillin góð
u

(baö var vana ávarp hans 2
)

„allir vorum viö þó börn hjá Boga. a þó l>eir félagar hefðu fariö dult með

fjölkynngis-lœrdóm sinn, leið ekki á laungu, áður það komst í orð, að

Eiríkur á A^ogsósum væri göldróttur ; því boðaöi biskup honúm á sinn

fund og sýndi honum „Gráskinhu" og baö hann gjöra grein fyrir , hvort

tíann kynni það, sem á henni væri. Eiríkur fietti upp bókinni og mælti:

„Iler þekki ég ekki einn staf á,
u og það sór hann og fór tíeim síöau.

Sagði haim svo síöan kunníngja sínum, aö hann þekti alla staíi á bókinni,

nema einúngis einn, og bað tíann segja frá ]>ví, þegar hann væri dauður,

en ekki fyrr.
:

1. Önuuu „Griiskiniiau var til i Hólaskólá, sjá Sögunft Guðbjartur flóki og

llólabisk up, 500. bls.

2. I sögunum, sem komnar eru úr Múlasýslu, er sagt, a6 sera Eiríkur haíi haft

iyrir ávarpsorb: „barnib mitti'-
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Bókin í SeTvogskirkju-garöi. 1 (Áustan'úi' Múlasýslu.) þegárséra

Eirikur var ný-kominn að Vogsósuni, fór hann að húsvitja í sókn sinni.

þar var á einuiu bæ gamálj iriáður og blindur, sem þiránciúr hét; haun

kunni inargt í forrium fræöum. Séra Eiríkúr gaf sig á tal viö harin og

segir: „Eg veit, áÖ Þ'að er bók í Selvogslrirkju-garði, sein mikill iVóðleikur

er á; en ekki veit eg, tíyar helzt hún er í garðinum, ánnars mundi eg

vera })úinn að reyna að riá hénni.u fcrándur sagðist vera orðinn svo gamalí

og sjó'nlaus, aö hann gæti ckki vísaö honum á bókina; en eí' hann nefði

verið á Uppréttúm fófcum og jafn-heilskygn, sein þrestúr, inundi hann ekki

haiá þiírft aö láta segja ser, hvár húu væri í kirkjúgaröinum ; en kvaðst

þó, ef prestiir vildi leiða sig út í garð sjávar mcgin kirkjunnar, skuli reyna

að komást eþtír, hvar bókin se. Prestur tekur |>á í nönd þrándi, og leiðir

hann út í kirkjugarð sjávar mégin kirkjunnar. þegar þrándur er þár

kominn, tvístígur hann með allri kirJcjuhliöinni
,

og cr hann stígur niður

hægra i'æti í einum stað, segir hann, ef bókin se ekki hér undir, viti hann

ekki, hvar hennar se aö leitá. Séra Eirikur setur á sig henna blett, sem

karl vísaði til, og leiðir síðan karlinn áþtur til bæar, hakkar honum í'yrir

og gefur honum glaðhíng að skilnaöi. Eptir I.>að geingur sera Eiríkur inn

í kirkju éinn sanian, og þylúr þár eitthvaö fyrir munni ser. Stefnir hann

þángað til sín Öllúm hinúm framliðnu úr kirkjúgáröirium, þeim megin kirkj-

unnár, sem karl haiði honum til vísaö, fyrst þeim, séin þar lágu grafnir

IVá tvítugs-aldri til fertugs-aldurs. Konia þeir |>á allir inn í kirkjuna.

En er prestur ser, að einginn þeírra hehr neitt meðferðis, vísar hann [>eim

út áptur. I-»ví næst stefnir hann öllúm íVainliönum frá fertugs-aldri til

sextugs-aldurs inn í kirkjúna, og hafa |>eirekki heldúr neitt meðferðis, og

[>ví vísar hann þéiín einnig á bug aptúr. í þriðja sinn stefnir prestur inn

til síu öllum framliðnuni frá sextugs-aldri til níræðs, og tinast þeir inn í

kirkjuna. Síöast þéirra geingur einhver mannrola, og ser prestur, aö hún

hefir eitthvað undir Hendinni, og færist hún eins og hinif innar aö presti.

LVestur grípur þá til |>ess, er hún haföi undir hendinni; þvi hann sér, aö

þaö er bók, og nær hann í eitt blaöið; en vofan vildi ekki láta lausa

bókina. Attust l>eir þá við, séra Eiríkur og voíán, uni stund, svo aö bókin

datt á kórgólfiö, en vofán varð fyrri til að ná henni aptur, og hljóþ ]>egar

út méð hana, svo séra Eiríkur hafði ekki meira af bókinni, en |>að eina

blaö, er hann hélt á. Prestur sagði svo frá síöan, aö af l>essu eina blaöi

heföi hann numið meiri kunnáttu, en af öllú öðrú, er hann hefði lært, og

hélt, aö þó hann hei'öi náö allrí bókinni, hefði hiin oröiö sér ófurefli.

Handbókin. 2 (Or Selvugi.) Margir ýngissveinar fóru til Eiríks prests,

og báöu hann kenna sér. fiann reyndi þá með ýnisu móti, og kendi þeinij

1. Sbr. Dr. Maurors Isl. Volkss. 151. bls.

2. Sbr. Dr, Maurcrs Igl, Volkss. 160. bls.
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er honum sýndist. Meöal annara var einn piltur, er falaöi kennslu í galdri.

Eiríkúrmælti: „Veiliu hjá mér til supnudags og fylg mér til Krýsuyíkur,

síðan skal og segja þér af eöa á." þeir ríða af staö á sunnudaginn , en

er þeir koína út á sand, mælti Eiríkuv: „Eg hefi þá gleyint handbókinni;

hún er undir koddanum mínum; farðu og sæktu hana, en ljúktu henni

ekki upp/ 1 Pilturinn fer, og sækir bókina, og ríðuíí út á sand. Nú lángar

hann til aÖ líta í bókina, og það gjörir hann. i>á kuína að honum ótal

púkar og spyrja: ,,Hvaö á áð gjöra, hvaö á aögjöra?u Hann svarar skjótt:

„Fléttiö reipi úr sandinuin. u þeir sétjast viö, en liann tíeldur á frani, og

nær presti úti í hrauni. Hann tók við bökumi og mælti: „þú hefir lokiö

henni upp." Pilturinn neitar því. þeir fara nú, seni ætlaö var; en á

heimleiöinni sá prestur, hvar púkar sát/i á sandinuni
, þá mælti hann:

„Vissi eg haö , að þú laukst upp bókinni, heillin góö, |>ó |)ú neittir; en

snjallasta ráö tókstu, og væri vert, aö kenna þér nokkuö.u Er svo sagt,

aö hann hafi kent honuni.

Glófarnir. (Úr SélvogL) Annan pilt, sém kennslu falaöi, sendiprestur

fram í Strandarkirkju-garö
,

og kvaöst hafa skiliö þar éptir glófa sína.

Pilturinn fer og finnur glófana en er hann vill taka |>á, kvika fíngurnir.

Hann varö hraíddur, og fer aptur og segir ])resti. Hann nuelti: „Faröu

heini, heillin góö; þór get eg ekki kent.
u

Uppvakníngurin n. (í
T

r Selvogi.) Tveii* piltar komu einu sinni til

Eiríks prests, og báöu hann aö sýna ser, hverhig hann íæri aö vekja upp

drauga. Hann baö þá iylgja sér til kirkjugarös. þeir gjöröu svo. Hann

tautar eitthvað fyrir munrii sér, og kom þá moldargusa uj)p úr leiöi. En

piltum brá svo viö, að annar hló, en annar grét. Eiríkur mælti viö

hann: „Far þú heim, heillin góö, og takkaöu fyrir, aö þú heldur vitinu;

hinum væri gaman aö kenna." En ekki er þess getiö, hvort úr

Því varö.

Tryppið. (M. G.) Einu sinni komu tveír menn ti) Éiríks. pg báöu

hánn. aö kenna sér gaídur. Eiríkur sagöist ekki kunna galdur, „en vera

megið þið lijá nier í nótt,u segir liann. j>eir þágu það. Um morguninii

kennir Eiríkur til gtístanna, og biöur þá, að gánga út með ser til skenit-

unar. þeir gjöra svo. Kpmu beir |»á að hesthúsi á túninu, og geingu

inn í þaö. |>ar sáu þeir inni tryppi eitt, sem löðraði alt utan í einhverri

slepju, og var mjög viöbjóöslegt. i>á segii* Eiríkur: „l>iö veröiö aö sleikja

alla slepjuna af tryppinu þvi arna, piltar, cf eg á að geta kent ykkur

nokkuö. u þá segir annar gestuiinn: „Ekki lángar mig svo mikið til aö

læra galdur, aö eg geti unnið það til, aö karya slíkan fjanda.
u „Ekki

held eg, aö ég horíi í það,u segir hinn, og ætlaöi undir eins að byrja.



558 EINSTAKIR GALDRAMENN

„þess |>arf ekki, heillin," segir Eiríkur, „þú mátt ekki læra neitt; því þú
svffist ekki néins." Hinum manninurn kendi hanií.

Aörir segja, aö Eiríkur hafi kent þeim manninum, sem ekki ætlaöi aö

horfa í, aö sleikja tryppíÖ, en hinum ekki.

Tarfurinn. (M. G.) Einu sinni kom piltur til Eiríks, og baö hann,

aö kenna sér galdur. ,,Eg kann eingan galdur, heillin góö,
u segir Eiríkur,

,,en vera máttu í nótt." Maöurinn þá það. þetta var um vetur. Á vök-

unni kemur prestur til piltsins, og bíöur hann, aö festa tarfi sínuín, sem

hafi slitiö sig upp; Pilturinn játar því, og fer út i fjósiö. þar var lángur

ránghali inn aö gánga, og lagöi inn í hann daufa skímu. Hann heyröi,

aö tarfurinn lét illa, og bölvaöi í ákefö. Ei aö síöur fer pilturinn inn.

En þegar hann kemur inn í ránghalann, sér hann tvo menn, og stóö sinn

hvoru megin viö veggina í ránghalanum. l»eir voru höfuölausir, og böröust

meö blóöugum lúngunum. Piltinum varö bilt viö
,

og hrökk út aptur.

Hljóp hann inn til Eiríks, og sagöi, aö fjandinn væri laus í fjósinu hans,

og gæfi hann ekki um aö gánga í greipar honum. „Jæja, heillin góö,
u

segir Eiríkur, „þá veröur þú aö fara burtu aptur á morgun.u

Annar maöur kom seinna í sömu erindum til Eiríks, sem hann lagöi

sömu þraut fyrir. Sá var ekki smeykur, og sagði þegar hann sá draugana

:

„þið megiö vera að ykkar vinnu, piltar, þó eg gángi snöggvast á milli

ykkar.
u Batt hann svo tarfinn, og gekk vel. þegar hann fór út aptur,

sá hann hvergi draugana. En þar sá hann trédrumba tvo, sem draugarnir

höföu veriö. þegar hann kom inn aptur, sagði Eiríkur: „Bastu tarfinn,

heillin góð?u „0 já, víst batt eg hann, u segir hinn. „Sástu ekkert á leiö

þinni?u segir Eiríkur. „Ekki get eg taliö l>að,
u

segir hinn. Eiríki líkaði

þetta svo vel, aö hann tók manninn og kendi honum.

Förukerlíngin. (M. G.) Einu sinni, sem optar, komu tveir menn

til Vogsósa-Eiríks, og báðu hann, að kenna sér galdur. Hann segist ekki

kunna galdur, en vera megi þeir hjá sér um nóttina. þeir þágu þaÖ.

Um morguninn biöur Eiríkur gestina, aÖ ríöa með sér út á túnið kríng

um bæinn, sér til skemtunar. þeir gjöra svo. En þegar þeir voru skamt

koinnir frá bænum, mætir þeim kerlíng ein gömul. Hún hafði barn á

brjósti, og bað Eirík, að greiða eitthvað fyrir sér. Eiríkur brást reiöur

við, og sagðist ekki bera viö, aö gefa henni neitt. Kerlíng sagðist vera

ekkja, og eiga mikið bágt, og bar sig mjög aumkunarlega. Eiríkur varö

því bistari við hana, og sagði, aö sér væri farið að leiðast, að heyra jarin-

inn í þessum bónkjálkum, „og væri réttast aÖ drepa ykkur, ólukku hús-

gángarnir.
u þetta og fleira sagöi Eiríkur viö konuna; en hún bað hann

l>ví innilegar. þá segir Eiríkur við ménniiía : „þið verðiö aö drepa fyrir

mig kerlíngiiná þá arna, ef eg á aö kenna ykkur.u þá segir aiínár gestui-

inn: „Aldrei hugsaði eg það, Eiríkur, aö þú værir svona guölaus maður,
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og mim eg aldrei vinna slíkt óclæöi, hvað sem í boöi væri.u „Ekki held

eg, aö eg geti látið þetta fæla mig frá honum séra Eiríki," segir hinn

gesturinn, „og er eg fús á, að drepa kerlínguna; því það er öldúngis rétt

gjört, aö drepa þá, húsgángana þá arna. Eg held, að þeir megi þakka

lyrir, aumíngjarnir þeir, aö fá aö losást viö lífiö.
11 Eiríkur rak þénna

mann frá sér, og sagöist ófáanlegur til aö kenna slíkum illmennum; en

hinn tók hann og kendi. Eiríkur haföi gjört mönnunum sjónhverfíngu til

að reyna ]>á; því í rauninni sáu þéir einga kerlíngu.
3

Hólgángan. (M. G.) Einu sinni baö únglíngsmaður séra Eirík, aö

lofa sér aö fara meö honum eitt laugardagskvöld , er prestur hvarf frá

bænum. Prestur skoraðist leingi uiidan því, og sagöi, hann mundi ekki

hafa mikil not af því. Maðurinn sókti því fastar á, og liét Eiríkur loks-

ins, aö veröa viö bón hans einhvern tíma. Nokkru síöar fer prestur og

tekur manninn með sér. þá var veður fagurt og bjart. þéir geingu út

á túnið aö hól einum. Prestur slær sprota á hólinn, Lýksthann þá upp,

og kemur þar út kona, roskin. Hún heilsaöi Eiríki kompanlega, og bauö

honum inn. þar kom og út stúlka, úngleg, og bauð hún fylgdarmanni

prests inn. þeir gjörðu svo, og komu í baðstofu. Iíún var bygð á palli,

og sat þar fjöldi manna alt í kríng. þeir Eiríkur sátu yztir viö dyr öðru

megin, og Eiríkur þó innar. Einginn talaöi hér orö frá munni, og þókti

fylgdarmanni prests þaö kynlegt. Konurnar geingu út báöar, og komu
inn aptur að lítilli stundu liðinni. Höfóu þær þá hníf og trog í hendi

sér, og geingu að hinum yzta manni hinu megin við dyrnar. Tóku þær

hann, og lögðu niður viö trogið, og skáru hann í það, eins og kind. Síðan

tóku þær þann næsta, og svo hvern að öðrum eptir röðinni, og fór alt á

sömu leið. Einginn reyndi til aö verja sig, og áilir þögðu. Ekki sást

það á Eiríki, að hann kipti sér upp viö þetta, en nóg þókti fylgdarmanni

hans um. Sá hann, að þær mundu ekki ætla aö hætta, kvennsurnar, fyr

en allir væru skornir; því þegar þær komu að Eiríki, tóku þær hann og

skáru, eins og hina. þá æpti maðurinn upp, tók til fótanna, hljóp á dyr

og komst út. líljóp hann þá heim til bæjarins, og þóktist eiga fótum fjör

aö launa. En þegar hann kom aö bæjardyrum, stóð Eiríkur prestur í

dyrunum, og studdi hönduni á dyradróttina. Hann brosti við, þegar hann

sá manninn, og segir : „því hleypur þú svona ákaflega, lieillin ?
u Maðurinn

vissi ekkert, hvað hann átti að segja
; því nú skammaðist hann sín, af því

hann sá nú, aö prestur mundi hafa gjört sér sjónhverfíngu. þá segir

Eiríkur: „Eg hugsaöi það alténd, heillin góð, að þú mundir ekki mega
sjá neitt.

u

Gandreiðin. (Úr Solvogi.) Einu sinni hvarf Eiríkur prestur, og vissi

einginn, hvar hann var nokkra daga. Ámeðan voru piltar 2, sem voru



560 EíNSTAKIR GALDRAMENN.

til kennslu hjá honum, sendir fram í kirkju, og er þeir ljúka henni upp,

sýnist þeim Eiríkur prestur liggja höfuðlaus á gólfinu. Annar vill þreifa

á honum, en hinn þverbannaði það. Degi síðar kom Eiríkur agtur og

þakkaði hann piltinu.ni fyrir, að hann let hann ósnertan. Kvaðst hafa farið

á gapdreið á Vestíjörðu að fipna kunníngja sína, „hefði eg nú verið snertur,

H hefði eg aldrei komizt í samt lag aptur."

H e s t a st u 1 d u r i n n. (Sbr. Dr. Maurers Isl Volkss. 159.—oo. bls.)

Séra Eiríkur varaði bæði smala og aðra stráka í Selvogi við því, að

taka hesta sína í leyfisleysi, og kvað þeim mundi gefast það illa, Enda

vöruðust allir smalar, að snerta reiðhesta hans. Tveir dreingir brugöi

þó út af þessu. En jafnskjótt og þeir voru komnir á bak, tóku hestarnir

undir sig sprett, og stefndu rakleiðis heim aö Vogsósuin, og réðu dreingir

ekkert við þá. þeir ætluðu þá að fleygja sér af baki , er heir gátu ekki

stilt hestana, en |>ess var ekki heldur kostur, |>ví brækur þeirra voi'u

fastar við hestbökin. „l>etta tjáir ekki,
u segir annar þeiira, ,,við verðum

að losa okkur af hestunum; annars komumst við í hendurnar á honum

séra Kiríki, og af því verðum við ekki öfundsverðir. u Síöan tekur hann

upp hníf hjá sér, og sker alla klofbótina úr brókum sínuni, og komst við

það af baki. En hinn hafði annaðhvort ekki lag til að koma þessu bragöi

viö, eöa hann þoröi ekki aö skennna brækur sín.ar. Hestarnir hlupu heim

aö Vogsósum, annar meö strákinn æpandi, en hinn með bótina fasta á sér.

Trestur var úti, er hestarnir komu í hlaðiö; strauk hannþábótina af baki

hins lausu hests, en sagöi viö dreinginn, er reiö hinum : „þaö er ekki

gott, að stela hestunum lians Eiríks í Vogsósum. En faröu af baki, og

taktu aldrei optar hesta mína leyfislaust. Lagsmaöur |)inn var úrræðabetri

en þú, og ætti hann skilið, aö honum væri sýndur stafur; því hann er

laglegt mannsefni.u Nokkru síðar kom hann og til prests. Sýndi liann

honum þá bótina, og spurði, hvort hann þekti hana. Pilturinn lét sér

ekki bilt við verða, og sagði presti eins og farið hafði. Prestur brosti og

bauð honum til sín. [>aö ]>á hinn meö þöklcum. Var hann leingi hjá

presti síðan, og honum mjög fylgisamur, enda er sagt, aö prestur liaíi

kent honum margt í fornum fra^ðuni.
1 — í frásögn séra Magnúsar Gríms-

sonar sál. er þess getið, að dreingurinn, sem losaði sig, hafi ekki viljað

yfirgefa lagsmann sinn og teymt hestinn meö bótina á bakinu heiin á

hlaðið. Eiríkur liafi þá ávarpað þá og sagt: „Hvernig þykir yklcur aö ríöa

Vogsósa-klárunum, piltarV
u „Dágott,u segir sá, seni laus var; en hinn bar

sig illa og baö prest aö losa sig, og gjöröi prestui- |»aö. Hann tók' og

dreinginn úmeðagóða og kendi honum. þœr sagnir eru og, sem segja,

1. Selvogsmenn einir segja, uö dreingui' pessi hali ekki viljaö fara á ftín'ð j>rests.

Eu írásögn pessi er auuars tekin eptir almeunri sögu á Suburlandi.



að dreingurinn hafi ekki verið nema einn,
1 er stal hestinum frá Eirík

presti, og losaði sig af honum, eins og fyrr er sagt. En séra Sveinbjörn

Guðinundsson í Móum hefir sagt , aö dreingirnir hafi verið 3 ,
og allir

stolið hestum Eiríks. Um 2 þeirra fór, sem fyrr er getið, en hinn þriðji

reið, l>ar sem klettar skúttu fram yfir veginn; hann tók því það ráð, er

hann gat ekki fleygt sér af baki, að hann grípur í klettinn, lyptir sér upp

af hestinum, til að feelsa sig, og lætur hestinn fara leið sína. þegar

Eiríkur prestur komst að þessu bragði, sagði hann, að hægt mundi að

kenna þessum pilti; því hann kvaðst hafa búið svo um, að hann gæti ekki

komizt ofan af hestinum, en ekki heföi sér hugsazt, að hamla því, að hann

skyldi ekki heldur komast upp af lionum.

r

Osinn ófær. (Sögu úr Selvogi.) Einu sinni voru vermenn nótt á Vogs-

ósum
,
og ætluöu þeir til róöra suður í Hafnir. Eiríkur sagði viö þá

:

„Gjörið nú svo vel, piltar mínir, og lofið mér því, að færa mér dálítinn

bita af heilagfiski, þegar ]>ið komiö aptur úr verinu í vor." þeir kváðust

mundu verða latir á að bera pað, og neituðu því allir nema einn; hann

sagðist ætla að bera dálftinn bita, ef hann gæti, þó ekki yrði það mikið.

Eiríkur þakkaði honum ummæli sín, víkur honum afsíðis ogmælti: „þegar

þið komið austtir aö Herdísarvík í vor, skaltu halda á fram, þó þér verði

sagt, að Osinn sé ófær.a 'Eptir þetta fara þeir út í Hafnir
,
og aflaði sá

bezt, sem lofaði að færa presti í soðiö. Um voriö voru þeir félagar allir

samferða austur aptur, og segir ekki af ferðum þeirra, fyrr en þeir koma
r

að Herdísarvík; þar var þeim sagt, að Osinn væri ófær, sem satt var; þvi

leysíng var. En sá, sem heilagfiskið bar, skeytti því ekki og hélt á frani,

og hlógu hinir að honiim bæði fyrir burðinn og áframhaldið. En það er

frá honum að segja, að þegar hann kemur austur á Víðasand, finnur hann

þar Eirík prest. þeir heilsast og spyrjast tíöinda; maöurinn spyr, hvernig
w

Osinn sé, en prestur, hvort hann hafi nokkuð meðferðis til sín. „Lítiö er

það,
u segir ínaöurinn. þá íuælti Eiríkur: „Gaktu á eptírmér, og horfðu í

bak mér, og líttu ekki af því, fyrr en eg segi þér. u Maðurinn gjörir svo,

og gánga þeir nú um stund, uns prestur segir: „Líttu nú við.
a Hann

gjöröi svo, og sá Ósinn belja í vexti miklum að baki sér, því hann var

kominn yfir hann. Gaf hann svo presti 3 fjóröúnga af heilagfiski, og fór

leiöar sinnar; en þeir félagar hans lágu víku í Herdísarvík, áöur þeir

kæmist yfir Osinn.

Snjóbrúin. (M. G.) Einu sinni komu lestamenn að Vogsósum.

þeir komu úr kaupstað, en gátu ei komizt á fram; því ósinn var ófær,

svo þeir urðu að taka af um miðjan dag. Eiríki þókti góður sopinn. Hanu

1. Svo hefir Sighvatur hreppstjúri Árnasou uudir Eyaijöllum sagt Dr. Maurer, Jsl.

Volkss. 160. bls.
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kemur til ferðamannanna, og spyr, hvort þeir geti ekki gefið sér hress-

ingu. þeir segja allir nei, nema einn; hann tekur upp hjá sér flösku, og

gefur presti að súpa á. þá segir Eiríkur við hann: „þú skalt taka af

rétt við ósinn, fara þér seint, og spretta ekki af. En þegar hinir eru

búnir að spretta af og hepta hestana, þá skaltu láta upp í snatri, og skal

eg þá reyna, að koma þér yfir um.u Maðurinn gjörir þetta. Og þegar

hann er að enda við að láta upp, kemur Eiríkur; i>ví hann hafði farið

heim á milli. Fer hann þá á undan manninum, og segir, að hann skuli

koma á eptir sér. þeir koma þá að ósnum, þar sem snjóbrú er á honum.

Eiríkur segir, að óhætt muni að fara snjóbrúna, þó hún sé ekki þykk.

Fer hann á undan, en maðurinn á eptir, og gekk þeim vel yfir. Snýrþá

Eiríkur aptur. þegar hinír ferðamennirnir sáu þetta, taka þeir hestana,

leggja á, og láta upp, og ætla að nota snjóbrúna. Eu þegar þeir koma

að ósnum, er þar eingin snjóbrú, og ósinn bráðófær, eins og áður, svo

þeir máttu snúa við aptur, taka ofan, spretta af, flyíja hestana og hepta,

reisa tjald og liggja kyrrir. — En fyrir þá sök gjörði Eiríkur þeim þenna

grikk, að hann vissi, að þeir neituðu sér um brennivín af nízku, en ekki

af getuleysi.

B r e n n i v í n s k ú t u r i n n. (M. G.) Einu sinni komu vermenn til Eiríks.

þá var kalt veður, og frost mikið. þeir báöu prest að gefa sér í staup-

inu, en hann sagöist ekkert vín eiga. þeir báða hann því ákafar, og

sögðu, að ekki mundi vínlaust í Vogsósum, ef vel væri leitað. Eiríki

leiddist nauðið i þeim, og sagðist ekki muna, hvort hann ætti svo lítinn

laggadreitil í kútnum, sem hann hefði feingið úm daginn. Fórhann þá, og

sókti kútinn, og fékk þeim. Hann bað þá vita, hvort nokkuð væri í kút-

holunni, og kúga hana. þeir tóku við, og heyröu, að dálítið gutlaöi á

kútnum. Glöddust þeir við, og supu á allir, en einatt gutlaði viðlíka

mikið á kútnum, og |>að, eptir að aílir höfðu þó sopið á honum eptir vild

sinni. Eiríkur spuröi, hvort þeir vildu ekki ljúka þessum seytli, en þeir

sögðust ekki geta það svona alt í einu. Hann spurði þá, hvort þeir vildu

ekki hafa kútinn með sér. það þágu ]>eir, og þökkuöu prcsti mikillcga

fyrir. þar næst héldu þeir á stað. Drukku þeir úr kútnum, þegar þá lysti,

og þó var ekki að heyra, að neitt minkaði á honum. þegar þetta hafði

leingi geingið, segir einn þeirra, að þetta sé ekki einleikið, og muni Ei-

ríkur nú hafa haft einhver brögö í tafli viö þá. Hann þrífur þá kútinn,

og kastar honum niður á stein. Brotnaði þá kúturinn sundur, og var hann

hvítur innan af myglu. Var ekki að sjá, að neinn deigur dropi hefði í hann

komið lánga-leingi.

Saltkjötsky rnan. (M. G.) Einu sinni, sem optar, komu vermenn

að Vogsósum til Eiríks prests, eptir þaö, aö vinnumenn hans vorn farnir

til sjóar. Saltkjötskyrna haföi gleymzt eptir í Vogsósum, sem einn af
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yirinumönnum prests haföi átt að hafa meÖ sér í veriö. Eiríkur biöur nú

einn af ferðamörinurium aö réiöa fyrir sig kyrnuna. Hann gjörir þaé,

tekur kyrnuna, bindur hana ofan á milli á hestinn sinn, og fer á staö meö

lagsmöiínum sínum. Hann var aptastur í léstinni; og hugsar mcö sér, aö

það sé jafngott, þó hann skoði f kyrnuna. Tekur hann þá af henni lokiö,

nær upp hníf úr vasa sínum, og sker sér bita, en kemur honum ekki

upp í sig
; því stunduni varö hnlfiirinn fastur viö kyrnuna, stundum hendin

viö hnífinn. Rekur hánn svo héstinn , og geingur sjálfur meö honum, og

er alt af að reyna að losa sig, þángað til harin er kominn aptur á hlaðið á

Vogsósum óafvitandi. Stóö þá prestur úti, og sagöi : „t>ú ert þá svona

gjöröur, heillin. Gjöröu þetta aldrei frámar, heillin, Vittu, áð pað er frá

honum EiMki gátnla, og far Pú riú leiöar þinnar."

Eirfkur borgar h.estlán. 1 (úr Selvogi.) Annaö sinn gistu vermenn

á Vogsósum, og komu þar á laugardagskvöldi. Á surinudagsmörguninn

mœlti Eiríkur prestur til þeirra : „Piltar mínir, vill nú eiriginn ykkar

gjöra svo vel og ljá mér hest, til að ríða út að Krýsuvík í dag, og bíöa

á meöán." þeim þókti það inikil töf, og neita allir, nema einn. i»aö var

úngur maöur? þeir hlógu aö honum
,

og fóru burt aö morgni og út. aÖ

Krýsuvík. Prestur reið undau, og mætti þeiin á heimleiöinni, og hélt á

fram heim, og þakkaði manninum hestlániö, og bað hann vera í nótt, ,,en

faröu strax á morgun
,
og ínuntu fá gott veöur og færö og komast út í

Vík; 2 en kom þú ekki aö Krýsuvík. lí Maöurinn fór aö ráöum hans og

fékk gott veöur; en heim aö Krýsuvík var bilur aö sjá. Maðurinn kom í

Grindavfk um kvöldið, og reri næsta dag, arinan og hinn þriðja. Að kvöldi

þess dags komu félagat haris, og höföu teppzt í Krýsuvík 3 daga í bil.

En maöurinn háfði l>á feingiö meir en hundraö til lilutar.

Eiríkur og svikni unnustinn. .
(Lt Solvogi.) MaÖur nokkur, sem

fór Ul vers, gisti um nótt á Vogsósum; hann vav mjög hryggur. Eiríkur

kallaöi hann afsíöis, og baö hann segja sér , hvaö aö honuni geingi. Hann

var tregur til þess, en sagöi honuiri loksins, að unnusta sín hefði sagt

sér upp, áöur hann fór, og baö nú Eirík ásjár. Haun kvaö það allóhægt.

Um kvöldiö lætur Eiríkur sinn niann hátta í hverju rúmi ,
og er sjálfur

sföast á ferli. Nú er bariö aö dyrum, og fer Eiríkur til dyra. þar er

komin stúlka í skyrtu og nærpilsi rennvot; því rigníng var úti. Iiún

heilsav presti og baöst gistíngar, kvaöst vera dauö í kulda. Hann lætur

ha.ua koma inn og spyr, hvernig á ferö hennar standi. Hún mælti: „Eg

fór út í kvöld hálfháttuö, því mér kom í hug aö vita, hvort þvottur heföi

veriö tekinn inn, þegar regniö kom. Eg ætlaði þángað, sem hans var von,

en viltist í niyrkrinu, og komst loksins híngaö.
u Eiríkur mælti : „Nú er

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 161.—162. bls.

2. þ. e. Grindavík.
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ekki um gott að gjöra, hér er htisfyllir af fólki, og geturðu hvergi koraizt

fyrir, neraa ef Ki vilt fara upp fyrir manniiin Þarna í rúminu," og benti

til ferðamannsins , sem lá graíkyr. Hún kvaðst gjarnan vilja það, heldur

en deya í kulda. Fer hún nú upp í fyrir ofan manninn, og þekti hann

þar unnustu sína, og hún hann. Hún var hjá honum um nóttina og kom
þeim vel saman. þar eptir giptust þau, og urðu góðar samfarir þeirra.

Eiríkur Og bóndinn. (Eptir handriti séra Slcúla Gíslasonar á Stóranúpi.)

þegar Eiríkur var prestur á Vogsósum, var bóndi einn í sókn haus, er

aldrei kom til kirkju, gjörði hann presti það til stríðs, að róa á helguni

dögum um messu, hvenær sem gaf. Einu sinni fór prestur til kirkju að

messa. Stilti þá bóndi svo til, aö hann var að fara í skinnklæði sín, Þar

sem prestur fór. Hann spurði þá, hvort bóndi vildi ekki gjöra það fyrir

sín orð, að vera við kirkju í dag. Bóndi kvað nei við, og fór að fara í

skinnbrók sína. Prestur gekk þá frá honum, og flutti messu, fór síðan

sama veg heim. Hitti hann þá bónda á sama stað, var hann Þá í annari

brókarskálminni, en ekki í hinni. Prestur kvað hann víst hafa aflað vel, fyrst

hann væri kominn að aptur. Sneyptist bóndi þá mjög, þegar hann varð

að segja hið sanna, að hann hefði setið svona, síðan þeir skildu. Beiddi

hann prest að losa sig. Presfcur mælti : „Ef þér Þykir kölski of hald-

samur á Þér nú, hvað mun Þá síðar verða?u Síðan skipaöi prestur kölska

að sleppa bónda. Varð hann Þá laus, og sókti kirkju sína vel upp frá Því.

Peysan. (Sbr. Dr. Maurers Isl. Yolkss. 164. — 5.) Öllum SÖgnum

ber saman um það, að Eiríki presti hafi veriö send millifatapeysa, en mjög

fer missögum um það, hver það hafi gjört. Sögn er þaö fyrir norðan í

Skagafirði, að Það liafi gjört Stokkseyrar-Dísa , eins og Gísli Konráðsson

segir í Þætti Vogsósa-Eiríks. Selvogsmenn segja, aö Það væri kona ein á
F

Vestfjörðum, en Arnesíngar segja, aö það liafi veriö kvennmaöur fyrir norðan.

Sama segir og Ilunólfur Jónsson í Vík, og að hún hafi verið prestsdóttir,

er áöur hafi átt í brösum viö Eirík. Sumir segja, að peysan hafi veriö

rauð, en aðrir, aö hún hafi veriö fagurblá, meö rauðum bryddíngum; en

hvað sem öllu þessu líður, er hitt víst, að Eiríki var send peysan að gjöf,

og látið, aö gott eitt geingi þeim til, er sendi, en raunar bjó Þaö undir,

aö kona þessi vlldi reyna kunnáttu Eiríks. Selvogsmenn segja, aö sá, er

peysuria sendi, hafi látiö þau ummæli fylgja meö, að Eiríkur væri í henni,

er hann færi til Krýsuvíkur að messa. Prestur tók við sendíngu þessari,

leit á hana, og lagði hana ofan í kistu, og vildi leingi ekki í hana fara.

Einn sunnudag, er hann átti aö messa í Krýsuvik, var brunagaddur,

Fór hann þá i hana. Prestur hafði mann meö sér; segja sumir það

hafi verið dreingur sá, er skar setskautann úr brókum sínum til að

komast af baki hesti Eiríks, semfyrrer sagt. 1 En er þeir voru komnir út á

1. Sbr. Hestas t u 1 d inn, 5G0. bls. hér aö framan.
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Viðasand, aðrir segja svo lángt, að þeir sæu kirkjuna í Krýsuvík, fór

peysan að herða að presti, og svo leit út, sem hann væri að brenna, því

hann þrútnaði allur upp og blánaði, og féll af baki með froðufalli ; mátti

prestur þá ekki mæla, en þreifaði um sig með henclinni og benti meðreið-

armanni sínum. En aðrir segja, að prestur hafi lagt undir við hann, er

þeir fóru frá Vogsósum, að ef hann sæi sér nokkuð bregða á leiðinni,

skyldi hann rista utan af sér peysuna. MeðreiÖarmaöurinn grípur þegar

upp hníf hjásér, er hann sér, hvað presti liður og ristir af honum peysuna.

Raknar Eiríkur þá skjótt við og mælti: ,,Eg varaði mig ekki á þessu,

heillin góð; því eghafði gjört lienni gott.
ul þakkar nú prestur fylgðarmanni

sínum hjálpina, og kveðst skyldi launa. Pilturinn segist ekki ætla til

launa fyrir þetta, en segir, að presti fari lítilmannlega, að láta stelpu eina

gabba sig þannig. Prestur sagði svo vera, en kvað ekki útséö um það.

Eptir það tekur prestur peysuna, og snýr heim með hana, og læsir hana

ofaní kistu, sem áður. Nú segja þeir svo frá, sem láta Stokkseyrar-Dísu

hafa sent presti peysuna, að hann hafi sezt viö að vinna og spinna gráa

ull, fitjað uppá og prjónað nærpils, er hann hafi sent Dísu, og hafi henni

þókt vænt um þaö; því það hafi verið þykt og skjólgott o. sv. fr. En

hinir segja, að nú hafi liðið lángt fram á vetur, og Selvogsmenn segja, að

næsti vetur hafi komið, svo ekki bæri til tíðinda. það var eitt kvöld um

vökuna, að prestur bauð heimamönnum sínum varnað á, að ljúka upp

bænum, þó barið væri , en gánga sem bezt frá bæardyrum
,
og hétu þeir

góðu um það, enda var þá bilur ákaflegur meö frosti og fannkomu; sagði

hann og, aö fáir mundu á ferö vera í því veðri. En ef barið væri skyldu

þeir ekki hreifa sig, og ekki segja sér til, ef hann yrði háttaður, og heyröi

ekki höggin, fyrr en bariö væri í þriðja sinni. þegar leið á nótt fram,

er bariö aö dyrum, og urðu þeir þess varir, er næstir sváfu presti, að

hann segir: „Einhver er þar seint á ferð, og látum hann berja í annað

sinn.
u Er þá þegar bariö enn gríðarlegar, en hiö fyrra sinn. Prestur

segir, að ekki lægi enn á að fara til dyra. fcá var barið hið þriðja sinn,

og nokkru linlegar. Eiríkur stendur þá upp og klæðir sig, og þó heldur

tómlega, fer til dyra og lýkur upp. Sér hann þar komna kunnkonu sína

(prests-dótturina), þa er hafði sent honum peysuna. Hún var í skyrtunni

einni og nærfatinu, og hélt á næturgagni sínu í hendinni, og var nær

dauða en lífi af kulda. Eiríkur heilsar henni kompánlega og segir: ,,Nú

er ekki meyaveður úti
,
og muntu eiga brýnt erindi, heillin góð,

u og bauð

henni inn. Hún var heldur sagnafá um erindi sitt til hans, en segir þó:

„Eg fór út í gærkvöldi hálfháttuö, að hella úr koppnum mínum; en svo

var bilurinn svartur, að eg fann ekki bæinn aptur, og hefi eg verið að

villast síðan, og ekki getað losaö mig viö næturgagnið. u Eirikur mælti: „Eptir

1. Af pessu er pað ljóst, aó peysan hefir ekki veriö frá Stokkseyrar-Dísu, f»ví hvergi

er fess getið, aÖ liún ætti Eiríki gott upp aö unna.



á að hyggja, cg þakka þér fyrir sendínguna, heillin góö, en verr fórst þér,

en eg átti skiliö, og hefir þú nú feingiö það borgaö, því eg olli híngaðkomu

þinni, og máttu vita, að !>aö er ekki gott, að glettast viö Eirík á Vogs-

ósum.u Eptir það sættust þau heilum sáttum. Segja sumir, aö hún hati

veriö á Vogsósum um veturinn, en aörir, aö hún haíi fariö heim til sín,

þegar hún var búin að taka sig aptur eptir hrakníng sinn.

Eiríkur og kerlíngin. 1 (Missögn ár Selvogi.) Einu sinni átti Ei-

ríkur prestur ferö austur yfir þjórsá, og á austurleiöinni kom hann í búö

á Eyrarbakka, að fá sér á pelann, (því honum þókti góöur sopinn.) þegar

hann gekk inn í búðina, sáu hann kerlíngar 2, er sátu undir búðarveggnum.

Önnur spyr, hver þar færi. Hin svarar þá: „þekkiröu ekki hann Vogs-

ósa-grána? hann er þó auðþektur. u þær feldu tal sitt; en Eiríkur hélt á

fram ferö sinni. Og er hann kom austur að Hraunsá, sér fylgdarmaður

hans kerlíngu koma hlaupandi á eptir þeim og bað prest bíða. Hann
kvað tímann of nauman til Þess. þeir ríða nú allhratt, uns þeir koma að

þjórsá viö Sandhólaferju
,

og stíga þar af baki. Kemur þá kerlíng þar

enn hlaupandi, og hefir elt þá þángaö utan afEyrarbakka hvíldarlaust, og

er uppgefin af mæöi og þreytu, og komin úr öllum klæöum, nema nær-

fötunum; hún staðnæmist hjá þeim, er þeir bíða bátsins. Eiríkur snýr sér

þá til kerlíngar og mælti: „Snúöu aptur, heillin góö, þú ert búin að sjá

hann Vogsósa-grána ; en hæddu ekki optar meinlaust fólk.
u Kerlíng hverfur

þegar aptur; en prestur sagði förunaut sínum, að hann heföi látið

kerlíngu elta sig, til að leiða henni aö uppnefna og spotta menn.

Eiríkur og biskupinn. (M. G.) Biskupinn í Skálholti heyröi miklar

galdrasögur fara af Eiríki presti, svo honum þókti nóg um, og ætlaöi að

setja hann frá embættinu. Einn vetur sendi hann 18 skólapilta til Eiríks,

og áttu þcir aö færa hann úr hempunni. þeir fóru einn góðan vcöurdag,

og stóð nú mikið til. Einn morgun er Eiríkur prestur mjög snemma á

fóturn; en þegar hann kcmur inn aptur, dæsir hann mæöilcga. Hann biöur

vinnumenn sína, aö láta einga skepnu út l>ann dag; því sér lítist illa á

veörið. þeir játa því. En skömmu síöar skellur hann á meö mesta illviðri

og öskubil, svo varla var stætt úti, né geingt milli húsa. Eptir miöjan

dag var barið aö dyruni, og kemur þá einn af skólapiltunuin. þeir höföu

villzt hver frá öðrum í katáldinu, og komust þó allir aö Vogsósum, en

aldrei nema einn og einn í einu, og voru þeir að tínast að bænum allan

daginn fram á kvöld. Eiríkur tók vel viö þeim, og gjöröi þeim alt gott,

sem hann gat. Urðu þeir |>á svo elskir aö Eiríki, aö þeir gátu ekki feingiö

af sér aö reka erindi biskups, að færa hann úr hempunni, og fóru svo

búnir heim aptur. þeir sogöu biskupi
,
hvernig fariö haföi, og undi hann

því illa, og kvaöst sjálfur skyldi finna Eirík, og vita, hvort hann færi
1

1. Sbr. Dr. Maurers IsL Volkss. 162.— 103. bls.
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erindisleysu. Leið svo veturinn og fram á sumar. Fór þá biskup, og

haföi með sér marga sveina. Hann kom að Vogsósum og tjaldaöi fyrir

utan garö. þaö var a rúmhelgum degi, og ætlaöi biskup aÖ bíða sunnu-

dagsins, og taka þá hempuna af presti. Hann tók mönnum sínum vara

fyrir, að þiggja nokkurn hlut af Eiríki. Gekk hann svo heim að bænum,

og gjörði boð fyrir prest. Eiríkur fagnaði biskupi vel, og var hinn kátasti.

Biskup baö hann, að sýna sér kirkjuna. Eiríkur gjöröi þaö, og dáðist

biskup að, hversu alt var í góöu lagi. En meðan biskup var í kirkjunni,

kemur einn af sveinum hans til að sækja eld. Hann hittir Eirík. Prestur

heilsar honum blíölega, og tekur upp hjá sér vínflösku, og biður hann

súpa á. Sveinninn vill það ei, og segir, að biskupinn hafi bannað sér þaö

streingilega. Eiríkurbiður hann því betur, og segir, það sé öldúngis óhætt.

Lætur þá hinn undan, og sýpur á. þykist sveinninn aldrei hafa smakkaö

jafn-gott vín, og biður prest gefa sér flöskuna, til að hressa biskup á

þessu víni. Eiríkur var fús á þaö. Fer sveinninn til tjaldsins aptur. Um
daginn yfir borðum hellir sveinninn á fyrir biskup úr flösku Eiríks, án

þess að geta um, hvaðan vínið væri. Biskup drakk úr staupinu, og þókti

gott. En undir eins á eptir snerist honum hugur við Eirík. Gekk hann

eptir máltíðina heim til hans, og sat hjá honum heila viku í góöu yfirlæti.

Fór síöan heim, og varð ekki af, að Eiríkur misti hempuna í þeirri ferð.

Brúni klárinn. (M. G.) Einu sinni komu 2- góökunníngjar Eiríks

prests til hans. þeir komu sunnan úr Grindavík og ætluðu heim til sfn

austur í Flóa, en voru gángandi. þeir sögðu við Eirík, aö nú væri gott

að hafa hest til að hvíla sig á. Eiríkur sagði, að hann ætti brúnan klár

fyrir austan túnið, og mættu þeir takahann; þeim væri óhætt, að tvímenna

á klárnum; því hann væri sinaseigur, þó hann sýndist ekki svo feitur.

Sagði hann, að þeir skyldu sleppa klárnum við Ölfusá, og hirða ekki meir

um hann, því gamli brúnn mundi skila sér sjálfur. þeir þökkuðu presti

innilega fyrir greiðann og fóru síðan. Fundu þeir hestinn, og var hann

ósköp magur. þeir fóru samt á bak honum báðir. Hljóp þá klárinn á

stað, og það svo hart, aö yfir þá gekk, og voru þcir fyrr komnir austur

aö ánni, en þeir heföu getað vænzt eptir á beztu hestum; því þeir vissu

varla af sér á leiðinni; svo var hesturinn vakur og bráðfljótur. þeir fóru

af baki við ána, og létu hestinn verða þar eptir. En þegar þeir litu við

aptur, sáu þeir þar eingan hest, heldur gamlan og skininn hrosshaus, og

þóktust nú skilja, hvernig Eiríkur heföi hjálpaö sér meÖ kunnáttu sinni.

Margar eru missagnir um það, er Eiríkur prestur á aö hafa léö ferða-

mönnum hesta, ýmist austur í Oseyri eöa út yfir ós. En þessi er ólík

þeim í því, að f henni er hesturinn talinn brúim, en annars eru þeir gráir

aö lit, sem hér segir. Einu sinni komu 2 menn aö Vogsósum, er ætluðu

út með sjó, ogbeiddu séra Eirík að ljá sér hesta, til að ríða yfir ósinn,



568 EINSTAKIR GALDRAMENN.

sem er skamt fyrir neðan túnið, svo þeir þyrftu ekki a6 vaða. Prestur

vísaði þeim á 2 hesta gráa fyrir utan túnið (Selvogsmenn segja, að hest-

arnir hafi átt að standa á húsabaki og hnýtt upp í þá snæri) , en tók

þeim vara fyrir, að slá í þá; sagði hann, að þeir mættu ekki einúngis

ríða þeim út yfir ósinn, heldur og út fyrir sand, og sleppa þeim þar.

Tóku svo mennirnir hestana og riðu þeim, eins og ætlað var. En nú fer

tvennum sögnum; því Dr. Maurer segir svo frá (Isl. Volkss. 161. bls.)

eptir séra Sveinbirni Guðmundssyni í Móum, að þegav þeir voru komnir

út í ósinn á hestunum, þóktu þeim þeir seinvæðari, en þeir vildu, en

mundu ekki eptir viðvörun prests og slógu í þá. í sama bili urðu hest-

arnir undir þeim sinn að hvoru hrossrifi, en mennirnir stóðu sjálfir í vatn-

inu, eins og það var djúpt til. En séra Skúli Gíslason segir, að þegar

menn þessir hafi slept hestunum, hafi annar þeirra í athugaleysi slegið í

lendina á öðrum; hafi hann þá þegar horfið, en skininn hrosskjálki hafi

leigið fyrir fótum mannsins. Selvogsmenn geta þess ekki, heldur en séra

Magnús Grímsson, að Eiríkur hafi varaö mennina viö, að slá í hestana, en

þegar þeir hafi leyst út úr þeim, hafi þeir ekki séð neina hesta, heldur

að eins eitthvert hrossbein.

Eirfkur frelsar konur frá óvættum. (Sögn úx Selvogi.) 1. Bóndi

nokkur úr Landeyum, sem var kunníngi Eiríks prests, kom eitt vor sunnan

úr Njarðvíkum í lok rfðandi, þvf hann hafði haft hjá sér hestinn um ver-

tíöina. Hann kom að Vogsósum; Eiríkur er úti, fagnar honum vel og

mælti: ,,Ertu vel ríðandi, heiUin góð?u Bóndi kvað það ekki vera, kvað

hestinn bæði magran og illa járnaöan. Eiríkur mælti : „]?ú þarft þó að flýta

þér heim
,

því kona þín liggur fyrir dauðanum.u Bóndi mælti : „Hvað er

nú til ráða?u Eiríkur geingur að hestinum, skóöar undir honum, hrækir

neðan í hófana, og mælti síðan: „Farðu á bak og ríddu, meðan hesturinn

þolir ; má vera , að hann sé seigur. þegar t>ú kemur í hlaöið , muntu

heyra út hljóðin konu þinnar; far þú inn hvatlega, heilsa ekki, en mæl

snöggt: Eirfkur á Vogsósum vill finna þig, og vit, hverju þá fer.
u Bóndi

þakkar honum ráðin og fer af stað; ber hesturinn hann skjótar yfir, en

hann varði, og kom hann heim á þeim sama degi, heyrir þegar hljóð kon-

unnar, og fer að öllu, sem Eiríkur réð lionum. Viö þaö brá konunni, svo

aö hún varö innan stundar heilbrigö. þetta sama kvöld var barið á dyr

á Vogsósum allstórkostlega. Eiríkur fer til dyra, og var litla stund úti

og kom svo inn aptur. Var hann þá spurður, hver komið heföi. Hann

mælti: „það var einhver, sem átti erindi við mig. u þegar bóndi fór í

verið aptur, launaði hann Eiríki vel hjálpina.

2. Nýkvæntur bóndi í Vestmannaeyum, úngur og efnilegur misti konu

sína á þann hátt, að einu sinni sem optar fór hún snemma á fætur, en

bóndi var í rekkju; hún fór að lífga eldinn aö vana, en var nú leingur
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burtu, en hún var vön, svo að bónda leiddist. Fer hann þá á fætur, og

fer aö gá aö henni og finnur hana ekki í bænum. t>á fer hann út um
kotin aö spyrja að henni, en enginn haföi oröiö var viö hana þann morgun.

Er hennar nú leitaö meö mannsöfnuöi j>ann dag og hvern eptir annan og

finnst hún ekki. Bónda varÖ svo mikiö um hvarf hennar, aö hann lagÖist í

rekkju, og neytti hvorki svefns né matar Liöu nú stundir fram, og var

hann æ því aumari, sem hann lá leingur, og féll honum það þýngst, að

vita ekkert, hvað aö konu sinni heíöi oröiö aö bana, því vita þóktist hann,

að hún mundi dauð vera, og líkast, aö hún væri komin í sjóinn. Héldu

menn, að bóndi mundi veslast upp og deya, því hversu sem menn reyndu

til að hugga hann , var honum æ þýngra. Loksins kom einn kunníngi

hans til hans og mælti: „Ætli þú reyndir ekki til að fara á fætur, ef eg

gæti ráðið þér það ráð, er von væri að dygöi til, að þú yrðir þess vísari,

hvaÖ orðiö hefir af konu þinni?" „þaÖ vildi eg vinna til, ef eg gæti,"

mælti bóndi. Maðurinn svarar: „Hrestu þig nú og far á fætur, og nærðu

þig; far síðan á land og út í Selvog, til Eiríks prests á Vogsósum; bið

hann, að grenslast eptir, hvað orðið er af konunni. u Bóndi gladdist

nokkuð við þetta, klæöist síðan og matast, og hressist smámsaman,

þar til hann treystist að fara í land, og segir ekki af ferðum hans,

fyrr en hann kemur að Vogsósum. Er Eiríkur þá úti og fagnar honum

vel, og spyr að erindum. Bóndi sagöi sem var. Eiríkur mælti: „Ekki veit

eg, hvað orðið heíir af konu þinni ; en ef þú vilt
, þá vertu hér nokkra

daga, og sjáum, hvað gjörist.
ct þaö þekkist bóndi. Líöa nú 2 dagar eða 3.

þá lætur Eiríkur leiða heim hesta tvo gráa ; annar var dáfallegur, en hinn

ljótur og magur. þann hest lét Eiríkur söðla handa sér, hinn handa

bónda og mælti : „Við skulum ríða út á Sand." Bóndimælti: „Farið ekki

á bak horgrind þessari; hann ber yöur ekki." Eiríkur lét, sem hann heyröi

það ekki. Ríða þeir nú af stað, en stormur var og regn inikið. þegar

þeir koma út fyrir ós, fer hinn horaði hestur að hvetja sporiö, og dró

fljótt undan. Bóndi reið eptir, sem hann mátti, en Eiríkur hvarf honum

brátt. þó hélt hann á fram
, þar til hann kom út undir Geitahlíö , aö

steinum þeim, er Sýslu-steinar heita og skilja x\rnes- og Gullbríngusýslur.

þar er Eiríkur fyrir og hefir lagt bók allstóra ofan á hinn meiri steininn.

Ekki kom dropi á hana og ekki blakti blað í henni, þó bæöi væri húða-

rigníng og ofviðri. Eiríkur gekk andsælis kríngum steininn og mælti eitt-

hvað fyrir munni sér, og segir síðan við bónda : „Taktu eptir, hvert þú

sérð konu þína koma." Kemur nú fjöldi fólks utan að steininum, og gekk

bóndi hríng úr hríng fyrir hvern mann, og fann ekki konuna. Hann segir

Eiríki það. Hann mælti jþá við folkið: „Fariö í friöi, hafið þökk fyrir hér-

komuna.u þeir hverfa burtþegar. Eiríkur fletti nokkrum blöðum í bókinni,

og fór nú alt sem fyrr. Reynir hann hið l>riðja sinn og fer það eins.

þegar flokkur þessi er burt farinn, mælti Eiríkur: „Var hún als ekki í
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neinum hópnum?" Bóndi kvað það ekki vera. jþá roðnar Eiríkur ogmælti:

„Nú vandast ráðið, heillin góö; heíi eg nú stefnt hingað vættum öllum af

jörö, úrjörð og úr sjó, sem eg man eptir." Nú tekur hann kver úr barmi

sínum, lítur í það og mælti: „Eptir eru hjónin í Háuhlíð. 11 Hann leggur

kverið ofan á bókina, og gekk andsælis kríngum steininn, og tautar sem

fyrr. þá koma þau og bera glersal milli sín; í honum sér bóndi konu

sína. Eiríkur mælti við þau: „Illa gjörðuð þið að taka konuna frá mann-

inum; farið aptur og haíið óþökk fyrir starf ykkar, og gjörið slíkt ei optar."

þau fara þegar , en Eiríkur brýtur glersalinn , tekur konuna og bækurnar

og fer á bak með alt saman. Bóndi mælti: „Látið mig reiða konuna;

hesturinn ber ykkur ekki bæöi. u Eiríkur kvaðst mundi sjá fyrir því, fer

af stað og hvarf austur í hraunið. Bóndi fer leið sína austur að Vogsósum,

og er Eiríkur þar kominn, og um nóttina lætur hann konuna sofa í rúmi

sínu, en sjálfur ]á hann fyrir framan stokkinn. Að morgni bjóst bóndi til

ferðar. Eiríkur mælti: „það er ekki ráðlegt, að sleppa konunni við þig

svona, og vil eg fylgja henni heim." Bóndi þakkar honum. Fer prestur á

bak hinum magra klár, setur konuna á kné sér og fer af stað. Bóndi fer

eptir og vissi ekki fyr til Eiríks en hann kom út í eyar; þá er hann þar

kominn með konuna. Háttar bóndi hjá henni um kvöldið, en Eiríkur vakti

yfir henni næstu 3 nætur. Síðan mælti hann : „Ekki er víst, að öllum hefði

þókt skemtilegt, að vaka þessar nætur, og sízt í nótt;
u enda var konunni

óhætt héðan af. Meöan Eiríkur vakti yfir konunni, gaf hann henni drykk

á hverjum morgni, og við það fékk hún aptur minnið, sem hún haföi áður

alveg mist. Síðan fór Eiríkur heim, og þá áður góðar gjafir af bónda.
• • • •

3. Onnur sögn er sú, þessari náskyld, aö bóndi úr Olvesi fór með

konu sína suður í Innnesjakaupstaði. Á heimleiðinni láu þau um nótt í

Fóelluvötnum. Að morgni sókti bóndi hestana, en er hann kom aptur,

var konan burt. Hann leitar hcnnar og finnur ekki, fer síðan heim og er

sorgbitinn mjög. Var honum þá ráðið að leita til séra Eiríks, og það

gjörði hann. Eiríkur mælti: „Farðu heim aptur, taktu tjaldið, semþið voruð í

og alt, sem í því var af umbúnaði, og ijaldaðu því þar sem þaö stóð, þegar

konan hvarf, og set hverja súlu og hvern hæl í sína hoju, svo sem þá

var." Bóndi fer og gjörir svo, sem fyrir hanu var lagt, að svo miklu leyti,

sem hann getur hitt á, og er hann er búinn að |>essu, kemur Eiríkur og

gengur andsælis kríngum tjaldið, fer síöan inn og baö bónda gæta vel að, ef

konan kynni að koma. Litlu síðar sér bóndi ógurlegan fjölda koma að tjaldinu,

en ekki sér hann konuna, og er aðkomendur voru komnir svo margir, að undrum

gegndi, kallar Eiríkur út úr tjaldinu, og spyr, hvert konan sé komin. Bóndi

neytar j>ví. Eiríkur kom þá út, og leit yfir hópinn, bað þá fara og hafa þökk

fyrir komuna ; hverfur þá hópurinn þegar. Eiríkur mælti : „Hér komu allir

yættir af landinu, nema hjónin úr Herðubreiö.u Fer hann nú inn aptur

og liggur leingi, áður þau koma og leiða konuna milli sín. þá kemur
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hann út, tekur konuna írá heim og mælti: „Farið nú áptur og látið konuna

kyrra; það er illur siöur, að taka konur írá mönnum, eða annað fólk úr

bygöum; látið gamla Eirík aldréi frétta, að þið gjörið það optar, og lofið

i>ví nú.u þau gjöra það, þó treg væru, og fara síöan burtu, en bóndi t'ór

heim meö konuna, og fylgði Eiríkur honum, og fór heim síðan; en kon-

unnar var alclrei síðan vitjað af óvættum.

Sakamaðurinn. (M. G.) I landnorður frá Vogsósum er hellisskúti í

hrauninu, skamt frá alfaravegi; hann er kallaöur Gapi. Ferðamenn liggja

opt í helli þessum, eins og í sæluhúsi. í helli þessum leyndi Eiríkur

prestur sekum manni heilt sumar. Maðurinn var austan af Síðu, og hafði

þar orðið mannsbani, svo það átti að drepa hann. þeir sem um veginn

fóru sáu aldrei hellinn Gapa þetta sumar; því Eiríkur hafði brugðið yfir

hann hulu, og eins vörðu þá, sem stóö á hólnum hjá honum, og mundu

þó margir eptir hvorutveggju. Sakamaðurinn haföist þarna við í hellinum

um sumarið, og geingu lýsíngar á honum um allar sveitir, og skipun, aö

taka hann fastan , hvar sem liann næðist. Eiríkur prestur fékk einn af

seÖlum þessum. Sendi hann þá manninn sjálfan með hann austur á Síðu,

en einginn gat þekt hann, Eiríkur lét hann skila því með, að maðurinn

heíði náðzt í Selvogi
,

og sæti hann nú í fjötrum
,

og væri geymdur í

Strandarkirkju. þángað skyldu þeir sækja hann hið allrafyrsta. Maðurinn

fór, lauk erindi sínu, og sneri svo suður aptur í helli sinn. En Síöumenn

brugöu viö, og fóru suöur í Strandarkirkju. þar fundu þeir manninn í

fjötrum. Var hann þá fluttur austur, og átti nú að höggva höfuðið af

honum; því svo hafði hann dæmdur verið. En þegar til kom beit ekki

öxin, og beyglaðist eggin í hverju höggi. Hættu Þá Síðumenn, og fluttu

hann á skip, og ætluðu að sendá hann til Danmerkur ; því þar ætluöu þeir

öxunum aö bíta. En þegar þeir komu meö hann út á skipiö, hvarf liann,

og var þar þá steindrángi einn með böndum á. Uröu skipverjar þá æfir

við Síðumenn, og ráku ]»á burtu með sneypu, en vörpuðu sökudólgi þeirra

fyrir borð. Síðumenn sáu nú, hversu Eirfkur hafði gabbað þá, og vildu hefna

sín. Feingu þéir til þess mann á Vestijörðum, og sendi hann Eiríki kött.

Stóö Eiríkur |>á úti á hlaði, þegar kisa kom, og ætlaöi hún aö hlaupa um
háls honum, og drepa hann. En þá var hjá Eiríki maöur sá, sem forðum

sókti kverið,- og hjálpaði hann Eiríki til að drepa köttinn. Sagt er, aö

Eiríkur hafi sent Vestfiröíiignum draug, sem honum hafi oröið aö bana.

S t ok k s e y r a r - D í s a. (Eptír sögnum af Eyrarbakka.) Kona þessi bjó

á Stokkseyri, og liét hún fullu nafni þordís Markúsdóttir. Sagnir Bakka-

manna um Dísu sýna þaö, að hún á lýsíng [>á skilið, sem henni er áöur

gefin
1

; þó hafa lienni farizt sumir hlutii* ekki ómannlega, og skal her nú

geta nokkurra dæma um Dísu.

1. Svo er illa um hana ritaö, „aö hún væri galdrasnapur, hrekkyís og drykkjurútur;"

öbr. Dr. Maurers Isl. Volkss., 104. bls.
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Maður er nefhdur Snorri; hann bjó í Stóruháeyri, og fór hann einu

sinni ferð austur í Parta. Segir ekki af ferðum hans fyrri en hann var

kominn aptur út á móts við Stokkseyri. það var um miðja nótt í túngls-

ljósi. fcá sér hann þar í kirkjugarðinum einn mann eða jafnvel tvo. Hann

skiptir sér ekki af þessu, en geingur niður að sjó, og svo út með strönd-

inni. Og þegar hann er kominn góðan spöl út fyrir Stokkseyri nærri út

að Hraunsá, snýr hann aptur frá sjónum upp á flatirnar. $>á sér hann tvo

elðhnetti veltast með miklum hraða út eptir bökkunum, þar til hann misti

sjónar af þeim. En skömmu eptir þetta barst sú saga, að Stokkseyrar-

Dísa hefði vakið upp tvíbura, 1 og sent vestur á Vestfirði, en ekki er getið,

í hvað erindum.

Dísa hafói tekið dreing til uppfósturs. Hún hafði kent honum margt í

fornum fræðum, enda var hann natinn við það nám, og hnýsinn mjög um
slíka hluti. Fór hann svo frá henni og reisti bú þar á Eyrarbakka, er

hann var orðinn fulltíða maður. Einhvexju sinni fer Dísa í kaupstað út á

Eyrarbakka og flyfcur skreið, að því er mönnum sýnist, á 4 hestum eða 5,

aðrir segja á 14. En er hún kemur út undir kaupstaðinn, mætir henni

fóstursonur hennar og segir: „Hart reiðir þú á, fóstra." Hún svarar:

„Haltu kjapti; of mikið hefi eg kent þér, strákur. 41 Síöan skilja þau, og

heldur hvort sinn veg. Dísa leggur inn skreiðina hjá Bakkakaupmanninum,

og er ekkert fundið að vöru hennar. En þegar fara á að flytja Stokkseyrar-

fiskinn út í skipið seinna um sumarið, er hann allur orðinn að grjóti.

þóktust menn þá vita, að Dísa hefði leikið þetta með fjölkynngi sinni, en

kaupmaður treystist ekki, að fá réttíngu mála þeirra af Dísu.

J>að var eitt sumar undir þaÖ að Eyrarbakka-skip átti að fara þaðan

til útlanda, að skipverjar komu klæðum sínum í þvott hjá konu einni þar

á Bakkanum. Hún þvoði fötin einn góðan veðurdag, og breiddi þau svo

út til þerris. Um kvöldið, er hún ætlaði að hirða fötin, voru þau öll

horfin. þetta var kent Stokkseyrar-Dísu, að hún hefði með fjölkynngi látið

fötin hverfa heim til sín, en einginn þorði eptir að gánga.

Einu sinni voru tveir bændur, annar á Skúmstöðum, en annar á Stóru-

háeyri; þeir áttu sinn áttærínginn hvor, sem þeir létu gánga áEyrarbakka.

Dísa lét um sama leyti teinæríng gánga á Stokkseyri. En þegar hún frétti,

að skipum þeirra gekk töluvert betur að fiska, en hennar , brá hún sér

um miðja nótt út á Eyrarbakka, tók öll færin úr báðum skipunum, bar

þau austur að Stokkseyri, og fleygði þeim upp á bæardyralopt, og lét þau

liggja þar, þángað til þau fúnuðu og urðu ónýt. En um znorguninn kemur

hún út, og geingur fram á sjávarbakkann. Sér hún þá bæði skipin fara

út sundið, og mælti hún þá: „Hjálpað hefir fjandinn þeim til að komast

út á sjóinn fyrir þessu."

1. Sumir segja, ab' jjaö hah' veriö börn hennar tvö, er hún hafi drepiö úr hor.



Bóndi nokkur bjó í Dvergasteini í Stokkseyrarhverfi, og átti dóttur

eina efnilega. Dísa bað hann uni stúlkuna fyrir þjónustustúlku, en hann

neitaði því þverlega, og grunaöi nú, að hún mundi verða sér stórreið.

Einu sinni var fcað í rökkrinu, aö bóndi fór aö rífa rúm sitt, sem var

þversum fyrir baðstofugaflinum
,
og setti það aptur saman annarstaðar í

baðstofunni. Kona hans spuröi hann , hvaö þetta ætti að þýða; hann kvað

hana það eingu skipta, og sagöi, að hún skyldi sjá það næsta morgun.

En þegar folkiö vaknaöi um morguninn, sá það, að broddstafur einn mikill

stóð inn um gluggann í baðstofugaflinum og lángt niöur í gólfið, þar sem

rúmið hafói staðið, og héldu menn, aö þetta mundi án efa vera af völdum

Stokkseyrar-Dísu.

Sýslumannsekkja bjó einhverju sinni á Stórahrauni. Stokkseyrar-Dísa

bað hana aö ljá sér hest og söðul út að Hlíðarenda til Brynjólfs nokkurs,

er l>ar bjó. Hann var göldróttur mjög, og áttu þau opt í brösum saman.

Ekkjan þorði ekki annað, en að ljá henni hestinn. Nú leið og beið; Dísa

skilaði ekki hestinum; en hálfum mánuði síðar fannst hann dauður austur

við Hraunsá, en sööullinn allur brotinn austur við Bjarnavörðu, sem er þar

spölkorn fyrir austan á sjávarbakkanum. Ekkjan þorði ekki að tala neitt

um Þetta; því henni stóð, eins og öllum, mikill ótti af Dísu. En hálfu

ári síðar kom Dísa að Hrauni, og spuröi konuna, hvort hún vissi nokkuö

um hann Jarp. Hún sagði svo vera. Dísa fékk henni þá 12 spesíur og

sagði, að það skyldi vera borguninn fyrir hann.

Maður nokkur, að nafhi Filpus, bjó einu sinni í Einarshöfn. Á gaml-

árskvöld kemur hann einu sinni út, og sér lest koma utan sandana. þegar

lestin kemur nær, sér hann kvennmann gánga spölkorn á eptir, og þekti

hann, að það var Stokkseyrar-Dísa. Hann gekk í veg fyrir lestina, og

mælti til hennar: „þreytt hlýtur þú að vera, þar sem þú getur ekki fylgt

lestinni; viltu ekki, aö jeg ljái þér hest austur eptir." „Eg tek mér til

stærstu þakkar,u mælti hún. Lét hann þá leiða hest út úr hesthúsinu,

lagði á hann lítilfjörlcgt reiöveri, og fékk henni. Hún sté á bak og mælti:

„t>ú skalt ekki þurfa aö hugsa neitt um hestinn; faröu fyrstur á fætur á

morgun, og gaktu út í hesthúsið. þar muntu finna hestinn, og í faxi

hans dálitinn hlut, sem þú skalt eiga fyrir lánið á honum. Svo leingi

sem þú átt hlut þenna, mun ekkert geta grandaö þér, hvað sem þú að-

hefzt
u Bóndi gjöröi eins og hún sagöi, fór út í hesthúsið um morguninn,

sá hestinn, leitaði í faxi hans, og fann þar rauðan stein, vafinn í lérepts-

tusku. Hann tók steininn og lét á botninn á peníngakistli , er hann átti.

Hann hélt vinnumann einn, að nafni Símon, sem stal kistlinum frá honuin

og steininum í. En af því hann hafði steininn, gat einginn náð peníngunum

frá honum. Enn lifa niðjar Símonar í 4. lið, og er mælt, að einn þeirra

hafi steininn.

Ferðamaður nokkur kom einu sinni að Stokkseyri, og baö Dísu, að
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gefa sér aö drekka. Hún gjörði það, og spuröi harin um leiö, hvort hann

vildi ekki selja sér hestinn, sem hann reið. „]>að gjöri eg ekki,u mælti

hann; „því þetta er bezti liesturinn minn; honum farga eg ekki." „Hvar

ætlaröu að á í nóttV" mælti hún. „Hjá Baugstöðum
,

tc svaraði maðurinn.

Síöan kvaddi hann hana og hélt leiöar sinnar og tjaldaöi hjá Baugstöðum.

En hann þorði ekki aö sofna um nóttina, heldur horföi út um tjaldiö út

eptir bökkunum. þegar góöur tími er liöinu, sér hann að Dfsa kemur

utan bakkana, og geingur beinlínis aö hesti hans. Hann hleypur strax

niöur aö sjó, og út meö honum , til aÖ vera í vegi fyrir henni. Bráðum

sér hann, hvar kerlíng kemur riðandi, og steínir á hann. En hann ræöst

þegar aÖ henni, og setur hana af baki; glíma þau svo um stund, en svo

lauk, að Dísa haföi miður. þá leysir hann skóna af henni, og gefur henni

ráöníngu meö þeim. þá mælti Dísa: „l>etta var mannlega gjört; kom þú

til mín, hvenær sem þú ert á ferð; þú munt varla hafa verra af því.
t;

M i s s ö g n a f J ó n i s t e r k a.
1 (Börgtek f'rásögn.) 1 eina tíö var kaup-

maður nokkur f Keflavík; um nafn hans er ekki getið; hann hélt vínntí-

mann (Assistent), er Jón hét. Einu sinni feröuðust þeir báöir inn í

Reykjavík, þar var þá nýkomið útlenzkt skip á höfnina; þeir sáu, hvar

skipherra gekk upp bryggju með mjög mikinn kassa í fánginu. þeir geingu

á móti honum og kvöddu hann, hann tók því og mælti: „Hver Islendfnga

mun vera svo hraustur að afli, að hann beri kassa þenna eins hraustl( kga,

og eg?u Jón var mjög hraustur maður, svo fáir vissu afl hans; hann tók

við kassanum, og bar hann mikið léttilegar, en skipherra. Af þessu reiddist

skipherra, og sagðist skyldi senda Jóni pilt næsta sumar til aö gllma viö.

Jón tók því ekki fjarri, ef þaö væri mennskur maður. Skömmum tíma hér

eptir fór Jón til séra Eiríks í Vogsósum
,
og sagði honum frá því , er

gjörzt hafði, og bað hann liðs. Séra Eiríkur sagöi, aö skipherra myndi

senda honum einn hinn versta blámann, til aö glíma viö, og tók þaö til

bragðs, að hann vaföi blautum skinnum utan um Jón hátt og lágt, svo

hvergi varð hendi á fest. Síðau gekk Jón til Keykjavíkur. Var |>á skip-

lierra þar fyrir með einn niikinn blámann, og hleypti tonum þegar að Jóni.

Jón tók hraustlega á móti og færðist leikurinn aö miklum steini; Jón

hljóp öfugur yfir steininn, svo blámaðurinn datt á fram ofan á steininn,

og gekk Jón þár af honum dauðum. Nú þókti skipherra ekki betur fara,

og hét Jóni að senda honum rakka sinn til viðureignar. Jón lét það svo

vera, en fór til séra Eiríks, og sagöi honum frá ]>essu, og baö hann leggja

sér ráö. Séra Eiríkur sagöi, aö t>aö mundi ekki veröa hundur, er skip-

herra sendi, heldur bjarndýr, og fékk Jóni lánga staung meö miklum

broddi framan í öörum endanum. Sföan fór Jón til Reykjavíkur; var þar

þá skipherra fyrir, og hélt í mikið bjarndýr, og otaöi því þegar að Jóni.

Jón varö fljótari til og lagði bjarndýriö í gegn meö staunginni; léll þaö

1. Sbr. 323—33. bls. á undan;
"
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þá dautt niður. AÖ því búnu gekk sMpherrann til Jóns, og baö hann

meÖ blíöum oröum aÖ koma meö sér út á skip. Jón gjöröi svo, og lciddi

stýrimaöur hann ofan í káetu, lauk þar upp kistu, og tók upp úr hehni

miklu stærri bók, en Jón hafði nokkurn tíma áöur séð, sýndi Jóni háná

og sagði, aö hann skyldi útvega sér aðra eins, og hafa mifcinn peníngasjóö

í staöinn; en ef hann gæti það ekki, skyldi ]>aÖ kosta líf hans. Jón hugði

vandlega að bókinni, en þekti þó eingan staf á henni. því næst fór Jón

til séra Eiríks, og sagöi honum frá öllum viöskiptum þeirra. Séra Eiríkur

sýndi honum allar þær bækur, er hann hafði, og var eingin lík. Síðan

myndaði séra Eiríkur stafi, og spurði Jón, hvort þeir mundu vera líkir

þeim, er á bókinni voru. Hann kvað svo vera. Séra Eiríkur sagði, að

þá vandaðist málið, og sagði, að þær bækur væru ekki nema 2 til í heimi,

og ætti prófasturinn sinn í undirheimi aðra, og væri hún ófáanleg, en

samt mundi hann verða að reyna, og kvaðst mundi veita Jóni það lið, er

hann gæti. Síöan ritaði hann prófastinum bréf, og sagði Jóni að fara með

það, en fékk honum knýtiskorn nokkuð rautt og vsagðí, þaö múndi velta á

undan honum, en hann skyldi halda í endann á því alt þar til, er hann

kæmi að húsi miklu, „þar skaltu berja á dyr,u sagði séra Eiríkur; „þá

mun koma út kona; henni skaltu fá bréíið, en varast skalt þú aö yrða á

hana að fyrra bragði.
u Jón fylgdi dyggilega öllu því, er séra Eiríkur lagði

fyrir hann, og fylgdi knýtinu eptir, þar til það nam staðar við dyr á húsi

miklu. En það var nær veturnóttum. Jón drap á dyr og að vörmu spori

kom fríð og fagurlega búin kona til dyra, og tók við bréfinu af Jóni, og

leiddi hann í stofu, er upp ljómuð var af gulli og gimsteinum. Síðan

vísaði hún honum til prýðilegrar rekkju. En er Jón var i rekkju kominn,

lagöist konan upp í hvíluna hjá honum, og sváfu þau þar saman um lángan

tíma. Eitt sinn snemma aö morgni dags yrti konan í fyrsta sinni á Jón,

og spuröi hann, livort honum þækti ekki komiö mál, til aö afijúka erind-

unum. „Nú er,
u sagöi hún, „sumardagur fyrsti, og hefir þú hér dvalið í

allan vetur. Nú ef þú vilt fylgja mínum ráðum, munum við gánga fyrir

prófastinn, er bréfið var til, eg hefi fyrir laungu feingið honum það ; hann

er faðir minn; eg mun gánga fyrir, en þú á eptir,u og gjöra þau svo.

Hún kvaddi föður sinn blíðlega. Hann tók því vel og spurði hana, hvað

það væri, er á baki hennar stæði. Hún sagði, að þar væri vetrartöku-

maöur sinn, er heföi komiö með bréfiö frá séra Eiríki. Hann mælti : „Viltu

nokkuö láte greiöa hans erindi?u Hún kvaö svo vera, og bað hann meö

blíðum orðum, að láta hann fá bókina. Hann kvaðst aldrei liafa ætlað að

láta hana sér úr hendi. En hún kvað líf hans liggja við. Síðan gekk Jón

fram, og kvaddi prófast virðulega, og bar honum kveöju séra Eiríks.

Prófastur sagði : „Guð blessi hann, góðamann; þaö er nú ekki lángt, síðan

við fundumst.a Síðan fékk prófastur Jóni bókina, og bað hann vel fara.

Konan fylgdi Jóni til dyra, og óskaði honum heilla og hamíngju. Jón tók
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leiötoga sinn, og komst svo til séra Eiríks. Séra Eiríkur sagðk „Nú
skalt þú fara ineð bókina til Reykjavíkur; því skiplierrann liggur þar á

liöfninni; þú skalt," sagði séra Eiríkur, „fá þér lánga tréspíru, gánga fram

á bryggjusporð, og rétta stýrimanni bókina á spírunni, og taka við fésjóðnuni

á hana aptur , gánga síðan hvatlega upp af bryggjunni, og líta ekki til

baka, fyrr en þú stígur á jörð." Jón gjörði svo; en er hann var búinn að

þessu, og kominn upp af bryggjunni, heyröi hann mikinn brest, og er hann

leit viö, sá hamrskipiö ekki, en í staö þess var mikill eldslogi þar, er

skipiÖ var. Jón fór til séra Eiríks og spuröi hann , hvaö valda myndi.

Séra Eiríkur sagði, að þegar bækurnar hefðu komið hver við aðra, heföi

kviknað í skipinu, því þær hefóu þá náttúru, að þær mættu aldrei koma
hvor við aöra, og nú væri prófasturinn í undirheimum búinn að ná þeim

báömn, og kynni vel aö varöveita þær. Jón þókti veriö hafa hinn mesti

lánsmaöur, og lýkur svo þessari sögu.

Eiríkur krafinn kaupstaðarskuldar. (úr Selvogi.) Hafnarfjaröar

kaupmenn sendu Eiríki presti eitt sinn skuldaheimtu-bréf
,
og báöu hann

koma og borga 80rd. , er hann hefði leingi verið skuldugur um. Nú var

hann í vanda staddur, því hann átti ekkert, til aö borga meö. Hann reiö

þó suöur og finnur kaupmenn, og spyr, hvernig á því standi, að hann sé

skuldugur. þeir báðu hann sjá það í bókinni. Hann tók við, og leit á,

og mælti: „Eg sé það ekki, heillin góð; eg sé svo illa; eg verð að fara

út að glugganum. 41 þeir lofa honum það. Hann víkur sér frá þeim og

aö glugganum, horfir á bókina um stund, og mælti síðan: ,,Jafnt er sem

eg vissi, eg á hér inni 80rd. , en er ekki í neinni skuld. Nú skal eg

kæra ykkur fyrir lygina, eða þið megið bæta. u þeir líta á bókina og

bregður í brún, er þeir sjá, að bókstafirnir hafa snúizt í dálkunum, og aö

prestur segir satt. þeir urðu óttaslegnir og buðu honum lOOrd. , til að

kæra þá ekki. Hann játar því, og gaf þeim síöan upp helmíng bótanna.

Tyrkjar koma í Selvogi. (Úr Selvogi.) Einu sinni var Eiríkur

staddur í búö í Hafnarfirði. Hann leit út um gluggann, og mælti til kaup-

mannsins : „Já, Já, heillin góð, það eru ekki góðir gestir komnir í Selvog

núna,u hleypur út síðan og á bak, og ríður austur í Selvog. í Selvogi

var það til tíðinda, að tyrkneskt skip kom þar inn undir land, og kemur

bátur að landi og lendir, þar sem heitir Sigurðarhúsabót. Jón hét bóndi

í Sigurðarhúsum (það er fyrir austan Strönd). Jón fór til fundar viö hina

útlendu. þeir taka hann og afklæða, slógu hríng um hann og otuðu að

honum korðum sínum, en skööuðu hann þó ekki. Nú tekur að hvessa, og

fara Tyrkjar í bátinn, og sleppa Jóni. þeir róa út á Strandarsund ,
þar

stanga þeir um stund. þá hefir skipiö slitið upp og drífur til hafs ; báts-

menn róa síöan eptir skipinu og jjúöu því ekki, meöan til sást. Jón fer

í klæöi sín og litast uin. Hann sér þá Eirík prest vera að gánga um
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gólf í Strandarkirkju-garði. Jón fer þángað, og heilsast þeir; segir Jón

Eiríki hrakníng sinn. Eiríkur niælti: „þú áttir ekki aö fara til þeirra,

heillin góö ; þú áttir ekkert erindi til þeirra. En því drápu þeir þig ekki,

aö þeir mundu það ekki, fyrr en þeir komu út á sund, þá vildu sumir

snúa aptur, að drepa þig, og varÖ þaÖ þeim til sundurþykkju og dvalar.

Um síðir réðu þeir af að halda á fram; en ekki er víst, þeir nái skip-

inu aptur. Farðu nú heim, heillin góð, og farðu ekki optar á fund óþektra

útlendra.u Jón fer heim, en Eiríkur fer upp á Svörtubjörg og hleður þar

vöröu og mælti svo fyrir, að meðan sú varða stæði, skyldu Tyrkjar aldrei

gjöra grand í Selvogi. þessi varöa stendur enn á Svörtubjörgum
,
og er

hún hlaðin að mynd sem lambhússgaflhlað
,

og einhlaðin að ofanverðu úr

óhentugu hleðslugrjóti ; snýr flatvegur hennar eptir bjargabrúninni og er

tæpt mjög. Hún er mosa vaxin og lítur út fyrir, að hafa staðið leingi,

og er þar þó vindasamt; enda hafa Tyrkjar aldrei komið í Selvog síðan.

Tyrkjar koma í Krýsuvík. (Úr Selvogi.) Annað sinn komu Tyrkjar

undir Krýsuvíkurberg og geingu upp, þar sem síðan heitir Ræníngjastígur.

þá var sel hjá Selöldu og fóru Tyrkjar þángað, drápu matseljuna, en eltu

smalann heim að Krýsuvík. j>á var sunnudagur, og var Eiríkur prestur

aö messa í Krýsuvíkurkirkju. Segja sumir, aö hann væri fyrir altarinu,

en hitt mun sannara, að hann væri í ræðustól, er smalinn kom hlaupandi

í kirkjuna og mælti: „Tyrkjar komu, og drápu matseljuna, og eltu mig

híngað." Prestur mœlti: „Viljið ekki lofa mér að gánga fram í dyrnar,

gó&ir menn?" Menn játtu því. Eiríkur geingur fram í dyr og lítur út,

og sér Tyrkja koma á túninu. Hann mælti til þeirra: „Farið nú ekki

leingra, drepið þarna hver annan; væri annardagur, eða eg öðruvísi búinn,

munduð þiö éta hver annan." þar böröust þeir og drápust niður, og heitir

þar síðan Orrustuhóll, eða Ræníngjahóll, en Ræníngjaþúfur
, þar sem þeir

eru dysjaðir. Eptir það hlóð Eiríkur vörðu á Arnarfelli, og mælti fyrir

henni, sem hinni, að meðan hún stæði, skyldu Tyrkjar aldrei granda

Krýsuvík. Sú varða stendur enn (1859).

Gunna Önundardóttir. 1 (Sögu í Gavði.) Fymim bjó nefndarmaður

einn á Kirkjubóli á Suðurnesjum, er Vilhjálmur hét. Á dögum hans

skyldi hafa verið þar í koti hjá kona sú, er Guðrún hét og var Önundar-

dóttir. Hún átti aö gjalda Vilhjálmi skuld að Kirkjubóli , en hafði það

ekki, er gjalda skyldi. Er þá sagt, aö Villijálmur hafi tekið pottinn hennar

í skuldina. Litlu síöar kom Gunna heim að Kirkjubóli og bað um að

drekka. Fólk sá, að henni var brugðið, og var henni fært helgað messuvín.

Hún spyr, hvern þremilinn hún eigi að gjöra við þetta; dembdi hún því

niður, en greip vatnsfötu og slokaöi svo mikið, aö fólk undraðist stórum;.

gekk hún síðan heim. Maður sá, er hjá henni var, hafói róið þenna dag.

1. Sbr. Dr. Maurers Ial. Yolkss. 152.—-153. bls.
"

"
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En er hann kom heim, var Gunna dauö í bæli sínu. Var þá smíðaö utan

um hana og líkiö fært til Útskála-kirkju. En er þeir, sem báru líkiö,

komu miöja leið, t»ókti þeim kistan furöulétt; þó var ekki athugaö um það

meira. En þegar verið var aö taka gröfina, er sagt, að Gunna hafi sézt á

mjlli þángkastanna á Útskálum og sagt: „Ekki þarf djúpt aö grafa; ekki

á leingi að liggja." Eptir þetta lagðist sá orðrómur á, að mjög reirat

væri á Skaganum, 1 og til og frá Þar um. Nokkru síöar var Vilhjálmur

viö samkvæmi inn á Útskálum ; var hann þar fram eptir kvöldinu, og vildi

þá heim. En þar eð þessi orðrómur lá á, var honum boðin fylgð. En

hann var hugmaður og þá kendur nokkuö, og þá því ekki fylgöina , en

kom ekki heim um kvöldiö. Daginn eptir fannst hann í Hrossalág á

Skaganum, illa útleikinn. Var hann fluttur í bænahús á Kirkjubóli og

feingnir tveir menn, til aö vaka yfir honum. Nær miðri nóttu komu þeir

inn , og feingust ekki til að fara út aptur. Aðra nótt voru aðrir tveir

feingnir; þeir vöktu aö vísu sömu nóttina út, en feingust ekki til þess

leingur. Var þá feinginn til þess presturinn frá Útskálum, og hafi hann

sagt það þá örðugustu nótt, sem hann hefði lifað. Síðan var líkið Vilhjálms

jarðað, og bar þá ekki á neinu. En reimleikinn ágeröist eptir þaö
,
og

sáu allir Gunnu bersýnilega; reiö hún húsum og fældi fénað. Síðan voru

feingnir tveir menn hinir ötulustu, og sendir til séra Eiríks á Vogsósum,

og hann beðinn hjálpar. Hann tók þeim stutt, og veitti afsvör, uns þeir

feingu honum átta potta kút af brennivíni, er þeir höföu meö sér. Hýrnaði

hann þá í svari og fékk þeim síðan hnýti og seöil meö tveimur hnútum

og bað fá Gunnu. þeir gerðu sem fyrir þá var lagt, og tók Gunna við,

og Ieysti af hnútana, og leit á. Er þá sagt, aö henni hafi orðið þetta að

orði: „Á andskotanum átti eg von, en ekki á Vogsósa-kallinum ; en ekki

tjáir viö að standa." Hafi hún látið hnýtið renna fyrir, en elt þaö, þar

til hún kom að hver, sem er á Keykjanesi; haíi hún hlaupið þar sífelt í

kríng, uns hnýtið var endaö, og þá stúngizt ofan í hverinn, og heitir þar

síöan Gunnu-hver. 2

Ovættur á Grænafjalli. (Austan úr Mýrdal.) Eitthvert sinn gjöröi

Eiríkur orösendíng austur til Fljótshlíöar, aö þeir skyldu safna Grænafjall,

(sem er afréttur Hlíöarmanna) viku fyrr, en vant væri. En þeir skeyttu

ekki boðum þessum, og fóru ei á fjall, fyrr en vant var. En er þeir voru

1, |>. e. GarÖsskagi.

2. Sóra SigurÖur Brynjólfsson á Utskálum, sem útvegaöi þessa sögu J>ar syöra, segir,

aÖ Vilhjálmur á Kirkjubóli hafi veriö Sigurðsson og lögróttumaÖur, og aÖ hann hafi fundizt

örendur viö sjávarlón á Skaganumj hafi hann kvöldinu áður farið frá grepti systur sinnar

á Útskálum og verið kendur. þetta var áriö 1706. En um veturinn 1707 dóu jiau sonur

hans, Helgi Vilhjálmsson , sem átti Gróu Gísladóttir (systur Olafs biskups), og kona

Vilhjálms, Snjálaug (íráfall jíeirra var og kent Gunnu; en líkast er til, að þau hafi dáið

úr stóru-bólu).
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aö safna, uröu þeir varir viö þá nýlundu, aö einhver óvættur var kominn

aö svonefndu „Keri" á fjallinu (Ker þetta er gljúfur mikiö og djúpt)

;

stökk óvættur þessí kríng um Kerið meö þvílíkum óhljóöum, að alt fé stökk

saman í hnappa, en hestar allir æröust og stukku fram í bygö. Gekk

þetta leingi, þartil óvætturinn steyptist ofan í Kerið; varö þá kyrt, sem

áður. Síðan ráku menn saman féð og er í almæli, aö þá hafi Græna-

fjall verið safnað sauðlaust, en aldrei fyrr eða síöar, einúngis var einn

vánkahrútur, sem eptir varö, því hann einn kipti sér ekki upp viö

hljóöin.

Draugarnir á Hafnarskeiði. (Úr Selvogi.) Eptirþað„Gothenborgu

braut við Hafnarskeið, var þar leingi reimt og sáust þar opt 2 draugar á

gángi saman, og var að þeim mikið mein. Menn fóru á fund Eiríks prests,

og báðu hann ráða þá af. Hann mælti: „Eg getþað ekki, heillin góð; en

reyna vil eg að gjöra, það eg get." Hann skrifar bréf og bað færa draug-

unum. Menn þessir taka við bréfinu, og fara austur á Hafnarskeið.

Draugarnir koma móti þeim; en þeir fá þeim bréfiö. þeir fara að lesa

og leiörétta hvor annan, og heyröu menn til þeirra þessi orð: „Det er

Hekkelfjeld, Hekkelfjeld." þeir lögðu af staö og fóru í Heklu.

Svo segja sumir nienn, að Eiríkur léti stilla svo til, að draugarnir

sneru mót austri, er þeir tækju við bréfinu, og að hann léti sendimann

fá þeim bréfiö öfugt, svo það sneri rétt fyrir drauganum. þeir spyrja þá

:

„Hvor er det Djævel Hekkelfjeld?" Maðurinn benti i austur þegjandi, og

fóru þeir þegar af stað.

Skrímslið í Arnarbæli. (M. G.) Einu sinni kom skrímsl upp úr

Ölfusá, og lagðist á yzta fjósbásinn í Arnarbæli. það hafði sex fætur, og

þorði einginn að fara í fjósið fyrir því; svo var það ljótt og voðalegt.

Var þá Eríkur sóktur. En þegar hann kom í hlaöið á Arnarbæli, kom
skrímslið út úr fjósinu, og skreið niður í ána. Eiríkur fylgdi því, og hefir

það fekki sézt síöan.

Órotinn maöur f Strandarkirkju-garöi. (úr SeWogi.) Einu

sinni rak dauöan mann af sjó í Selvogi og vissi einginn, livaöan hann var.

Hann var grafinn á Strönd. Síðan var annar maöur jarðaðtir við hlið hans.

þá fundu líkméníi, að liinn sjórekni var órotinn og lá á grúfu. Honum
var snúið við. Síðan var grafiö viö hina hlið hans miklu síöar; þá var

hann enn órotinn og lá á grúfu. Enn var honum snúið, og setti Eiríkur

prestur spýtu upp úr leiði hans, og mælti svo fyrir, aö ekki skyldi grafa

við hliö hans, meöan spýtan stæði; en er hún væri fallin, væri það óhætt

Spýta þessi er fallin fyrir nokkrum árum (1859).

37*
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Lángan. 1 (M. G.) Einu sinni rak laungu á fjöru Selvogsmanna.

þeir tóku þá saman ráð sín, og vildu reyna kunnáttusemi Eiríks prests,

hvort ekki mætti villa honum sjónir. þeir fóru þá til hans, og sögðu,

að ein sveitarkerlíngin sín væri dáin, og báðu hann að sýngja yfir henni.

Hann tók því vel. Smíðuðu þeir þá líkkistu, og létu þar í launguna, og

bjuggu um, eins og vant er að búa um lík. Fluttu þeir síðan kistuna

heim að Strandarkirkju, og tóku gröfina. Nú kom prestur, og ætlaði að

tala nokkur orð yfir kistunni, áður en hún væri borin út úr kirkjunni.

En þegar hann hafði talað fá ein orð, snýr hann sér að líkmönnunum, og

segir

:

„Sæðið er af söltum sjó,

sálina finn eg hvergi;

er það lánga yfrið mjó,

eingin sveitarkerlíng dó.
u

Sneri hann þá frá
,

og varð ekki meira af líksaungnum , en bændur

fóru heim aptur. þóktust þeir nú vissari eptir en áður um það, að Eiríki

,

presti þyrfti ekki alt að segja.

Eiríkur liðinn og lesinn til moldar. 2 (úr Selvogi.) Svoersagt,

að fyrir andlát sitt hafi Eiríkur prestur dysjað forneskjubækur sínar í

Kálfsgili í Urðarfellum; þau eru norður af Svörtubjörgum. Áður Eiríkur

dó, bað hann færa líkama sinn í kirkju, þegar er hann dæi, og leggja í

kistu, og bað menn vaka yfir líkinu hina fyrstu nótt og kveykja 3 ljós á

kistulokinu, og mundu þau ekki leingi lifa; en þess bað hann þá gæta,

að kveykja jafnskjótt aptur, ef eitt dæi, svo ávalt væri eitt lifandi; því

ella mundu illir andar taka sig. En ef ljós lifði alla hina fyrstu nótt á

kistu sinni, þá hefðu þeir ekkert vald yfir sér. þetta var gjört, og lifði

ávalt eitthvert ljósið alt til dags. Svo hafði Eiríkur sagt, að ef hann yrði

sáluhólpinn, þá mundu daggardropar koma úr heiðu lopti, á meðan lík hans

væri lesið til moldar, og er sagt, að svo hafi orðið.

það er önnur sögn um dauða Vogsósa-Eiríks, að þegar hann .var að

bana kominn, tiltók hann, hverjir vera skyldu líkmenn að sér. Sagði hann,

að gjöra mundi haglél mikið
,
þegar hann væri borinn út til kirkjunnar,

en bað, að ekki væri kistan sett niður, frá því hún væri tekin upp, fyrr

en í kirkjunni. Sagði hann, að þá mundi upp stytta élinu. En þá mundu
sjást fuglar tveir, annar hvítur, en annar svartur, yfir kirkjunni, og mundu
þeir rífast rajög. Bað hann þess, að ef hvíti fuglinn sigraði, og næði að

setjast á kirkjubustina, þá græfu menn sig í kirkjugarði, en ef sá svarti
' '"*

'
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1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 1G6. bls.

2. Sbr. Sæmundur á banasænginni og K irkjugarösleg Sæmundar í

sögunum af Sæmundi fróöa, 502. bls., Kálfur deyr, í sögunum af Kálfi Árnasyni,

505. bls., og Dauöi Ilálfdánar prests, í sögunum af sera Hálfdáni í Felli, 520. bls.

Sjá enu fremur Dr. Maurers Isi. Volkss. ÍGG.—-1G7. bls.



EINSTAKIE GALDRAMENN 581

hefði sigurinn, og settist á kirkjuna, þá skipaði hann aö dysja sig utan-

garös; Því þá væri úti um sig. þetta kom alt fram, l>egar Eiríkur prestur

dó, bœöi um éliö og fuglana, og vann hinn hvíti fuglinn sigur á þeiru

svarta, svo Eiríkur var grafinn í kirkjugaröi. 1

Páll lögmaður Vídalínu (f 1727.) (Bptir handrití Skála prests Gíslasonar

á Stóranúpi.) Páll lögmaður Vídalín var fjölkunnugur. Er svo sagt, aö hann

hafi haft 50 anda í þjónustu sinni; hjálpuðu þeir honum opt í málaferlum

hans, til að sjá út ráð mótstööumanna sinna og komast fyrirþá. Stundum

sendu mótstööumenn hans honum sendíngar, en hann tók fcær allar, og

uröu þær aö þjóna honum uppfrá því. Hættast var hann einu sinni kominn

á ferö í haustmyrkri. Sóktu þá aö honum 3 sendíngar í einu, en svo

laulí, að hann tók þær allar, kvaö hann þá vísu þessa:

„Dimt mér þókti Dals- viÖ- á,

dró af gaman aö hálfu;

aö mér sóktu þrjótar þá

þrír af satans hálfu.
44

Ekki gjörði Páll öörum meim fcó er mælt, að hann hafi átt í erjum

viö prest sinn, er sagan segir að hafi verið séra Halldór Hallsson; vildi

hann fá Hólmfríðar dóttur Páls; en hann synjaði honum ráðuhagsins.

Gjörði Páll þá presti ýmsar glettur, reyndi til að glepja minni hans í

stólnum, og hafði biflíuna hjá sér í kirkjunni, til að geta vitnað upp á

prest, ef hann færi með rángan lærdóm og haft hann svo af embætti. En
prestur sá viö honum, svo ekki varð á honum haft, og er mælt, að þeir

hafi sætzt að lokum. Mælt er að Páll hafi sagt, að einginn niðja sinna

skyldi gjalda þess, þó hann hefði verið fjölkunnugur, því svo skyldi hann

gánga frá öllu, að börn sín þyrftu ekkert aÖ óttast, ef þau létu ekki heita

eptir sér. Hólmfríöur dóttir hans braut þó út af því; en Páll, sonur

hennar, varð þó ekki lánggæður, því að hann heingdi sig erlendis,

Brot £vh séra torleiii Skaptasyni. (Eptir handriti Hjálmars Jónssonar

á Minni - ökrum.) þorleifur Skaptason var leingi prestur að Múla í þíng-

eyarsýslu, og prófastur í sömu sýslu nokkur ár;
2 þókti hann mjög fyrir

prestum á sinni tíö í Norðurlandi flestra hluta vegna; hann var maður

mikill vexti og tröllaukinn aö manndómi, raddmaöur mikill og mælsku-

maður, sterkorður og andheitur, því var hann kjörinn af biskupi Steini, til

að vígja svo kallaÖ SiglufjaröarskarÖ, er liggur milli Fljóta og Siglufjarðar

yfir fjallgarð þann, er sýslur skilur. Er það fjallgaröur mikill og líðandi

brattur að vestan, en forbrekki mikið aö austan og brekkan sneiddkróka-

götum. Fjalliö aö ofan er tindum vaxið og klettum helblám. Brún þess

1. þessi sögn er frá Magnúsi presti Grímssyni.

2. Séra þorleifur var prestur á Múla ú'á 1724 til 1748, og herabsprofastur frá 1734,

fcángaó til hann dó (1748).
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hin efsta er svo þunn, sem saumhögg. Gegnum eggina liggja sem dyr,

auðsjáanlega höggnar af fornaldarmönnuin, með standberg á báöar síður.

Gegnum dyrnar eru hér um bil 4 hestleingdir, en vel klyfjafrítt á breidd.

Yfir skarði þessu hafði legiö, síðan í heiöni, andi nokkur illkynjaður, er

birtist í strokkmynduðum skýstólpa, er kom úr lopti niður, ofan yfir hvað

helzt sem undir varð, maður, hestur eða hundur, og lá það dautt samstundis.

Annmarki þessi varaði fram á daga þorleifs prófasts Skaptasonar ; ferðaðist

hann þángað meö ráöi biskups og nokkrir prestar meö honum og vildis-

menn. Hann hlóö altari úr grjóti annarsvegar í skarðinu og hélt þar

messugjörð með vígslu og stefndi þaöan vondum önduni, og í skarð þaö

eöa hraungjá, er sunnar nokkru liggur í fjallsbrúninni, og kallast Afglapa-

skarð. þykir þar æ síðan ískyggilegt; hefir og nokkrum sinnum mönnum
orðið þángað geingið í villu og bana beðiö. Siglufjarðarskarð hefir aldrei

síðan orðið mönnum að meini; mælti séra þorleifur svo fyrir, að hver,

sem yfir skarðið færi, skyldi gjöra bæn sína við altarið og mundi þá vel

duga. Sér þessa altaris merki enn í dag.

þaö var sögn manna í þann tíma, að séra þoiieifur mundi skilja

hrafnamál; drógu menn t>að af ýmsum líkum, og víst er !>að, að hann hefir

ritað bæklíng einn lítinn, sem nokkurs konar leiðarvísi að taka til greina

aðferð, misflug og tilbreytíng á krasmáli hrafna; þann ritlíng mun nú

vart að finna. Séra þorleifur tók nú fast að eldast. það var einn dag á

hausti, að séra þorleifur bjóst að ríöa heiman frá Múla niður til Húsa-

víkur kaupstaöar, og verkmaður einn meö honum. þeir höföu hesta 2 með

reiðíngi og böggum á, og vildu þeir heim aö kvöldi. Vegurinn er lángur,

en allgóður víðast og fljótfarinn. Torfærur eru eingar á leið, utan svo

kallaður Mýrarlækur, sem fellur úr fióa nokkrum í Laxá og liggur á sandi,

dreifður mjög grunt, þar hann kemur í ána. Séra þorleifur reið úr garöi

snemma morguns og fylgdarmaður hans, og meðan þeir lásu ferðabæn sína,

fiaug hrafn yfir höfuð presti og skrækti mjög. Prestur leit við hrafnititím

og mælti, svo samferðamaöur heyröi: „þetta lýgur þú, bölvaöur þjófurinn.

Ekki veröur þetta.u En þá þeir höföu lokiö bæn sinni, spyr samferða-

maður prest, hvað krummi hefði skrækt. Prestur unni manninum sem

dánumanni og sagði: „Svo kvað krummi: þú, prestur, skalt að aptni liggja

dauður í Mýrarlæk, og eg skal útkroppa augu þín.
u Prestur kvað þetta

markleysu eina og kjaptaflapur krumma, og trúöi samferöamaður því. þeir

riðu í kaupstaðinn og bjuggust heim í veg að áliönum degi. Veður

þykknaði mjög, er aö kvöldi leiö, og er kvöldaði, voru þeir mjög á leið

komnir upp með Laxá. þá mælti prestur við förunaut sinn: ,,Eg vil

senda þig hér á bæi 2 undir hlíðina aö erindum mínum, en eg mun láta

hestana setja á meðan upp með ánni, og skaltu svo ríða sniöhalt í vcg

fyrir mig, aö ei verði nein bið.
u Maðurinn gjörir sem boðiö var, og skilja

þeir. Maðurinn lýkur erindi prests, og ríður sniðhalla leið, eptir því sem
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hann hélt, aö prestur inúndi á leið komiun. Mætir hann þá hestunum á

veginum, er vildu heim, en prestur var ei með. Ríður þá maðurinn til-

baka niður með ánni, þar til hann kemur að Mýrarlæk. Stendur þar þá

hestur prests, en hann sjálfur liggur í lækjarósnum upp í lopt, og flýtur

ekki vatnið yfir andlit honum. Prestur var örendur og sat hrafn á höfði

honum, og hafði kroppað út annað augað.

Galdra-Loptur. (Eptir handriti sera Skúla Gíslasonar á Stóranúpi.) Loptur llét

skóiapiltur einn á Hólum; hann lagði alla stund á galdur og kom öðrum

til í>ess með sér, þó ekki yrði meira úr því fyrir þeim, en kuklið eitt.

Æsti Loptur skólabræður sína, til að gjöra öðrum ýmsar galdraglettur, og

sjálfur var hann forsprakkinn. Einu sinni fór Loptur heim til foreldra

sinna um jólin; tókhann þá þjónustustúlku á staðnum, og járnaði hana, og

lagði við hana beizli, og reið henni svo í gandreið heiman og heim; lá

hún leingi eptir af sárum og þreytu, en gat eingum frá sagt, meðan Loptur

lifði. Öðru sinni barnaði Loptur vinnukonu á staðnum og drap hann þá

barnsmóður sína með gjörníngum; henni varætlað aðbera aska inn í eldhús

og úr því; voru þeir til flýtis bornir á nokkurs konar trogmynduðu verk-

færi, er hét askafloti, og tók marga aska í einu, lét Loptur opnast gaung

fyrir henni í miðjum vegg, svo hún gekk inn í þau. En sökum þess að

stúlkan varð þá hrædd og hikaði, hreif galdurinn, svo að veggurinn luktist

aptur. Laungu seinna, þegar veggurinn var rifinn, fannst í honum beina-

grind af kvennmanni uppstandandi með aska-hrúgu í fánginu, og ófullburða

barnsbein í holinu. þorleifur prófastur Skaptason vandaði um við Lopt,

því að hann var dómkirkjuprestur um þær mundir. En Loptur skipaðist

lítt við það; bektist hann síðan stundum til við prófast, en gat ekki gjört

honum neitt mein, ]>ví að hann var svo mikill guösmaður og kunnáttu-

maður um leið, að ekkert óhreint gat grandað honum. Eínhvern tíma reið

prófastur til kirkju og átti að fara yfir Hjaltadalsá í leysíngu og vexti;

varð hesturinn þá staður og hræddist, svo að prófastur varö að gánga af

honum í miðri ánni; greip hann hempupoka sinn og óð til lands; sakaði

hann ekki og flutti messu um daginn. þá var þessi vísa kveðin:

„Furðar mig á fréttum þeim,

fótgángandi var hann;

þegar hann kom til Hóla heim,

hempuna sína bar hann.ut

Ekki létti Loptur, fyrr en hann hafði lært alt, sem var á Gráskinnu

og vissi það út í hörgul ; leitaði hann þá fyrir sér til ýmsra galdramanna,

en einginn vissi þá meir en hann. Hann gjörðist nú svo forn og illur í

skapi , að allir skólapiltar urðu hræddir við hann
;

þorðu þeir ekki annað,

en að láta alt vera, sem hann vildi, þó þeim stæði stuggur af. Einhvern

1. Sjá Árb. Esp. IX, 40.—41. bls.
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tíma snemma vetrar kom Loptur aÖ máli viö skólapilt einn, sem hann

vissi að var hugaður, og baö hann aö hj'álpa sér til að vekja upp biskupa

þá hina fornu. Hinn taldist undan ; en Loptur kvaöst þá mundi drepa hann.

Skólapilturinn spurði, hvert gagn hann mætti vinna honum, þar sem hann

kynni eingan galdur. Loptur sagði, að hann þyrfti ekki annað en standa í

stöplinum og halda í klukkustreinginn, hreifast hvergi, en horfa stöðugt á

sig, og taka í klukkuna, jafnsnart og hann gæfi honuni merki með hend-

inni. „Vil eg nú," mælti Loptur, „segja þér gjörla af áíormi mínu; þeir,

sem eru búnir aö læra galdur, viðlíka og eg, geta ekki haft hann, nema
til ills, og verða þeir allir að fyrirfarast, hvenær sem þeir deya; en kunni

maður nógu mikið, þá heíir djöfullinn ekki leingur vald yfir manninum,

heldur verður hann að tjóna honum án þess að fá nokkuð í staðinn, eins

og hann þjónaði Sæmundi fróða, og hver sem veit svo mikið, er sjálfráður

að því, að nota kunnáttu sína, svo vel sem hann vill. þessari kunnáttu

er nú á dögum ekki auðið að ná, síðan Svarti-skóli lagðist af, og Gottskálk

biskup grimmi lét grafa Rauðskinnu með sér; vil eg því vekja hann upp

og særa hann, til að láta af hendi Kauðskinnu við mig, en þá munu allir

hinir gömlu biskupar rísa á fætur, því að þeir munu ekki þola eins miklar

særíngaryfir sér og Gottskálk, og mun eg láta þá segja mér þá forneskju,

sem þeir vissu í lifanda lííi, og kostar það mig ekki mikla íyrirhöfn; því

að þaö má pjá það á svipnum, hvort maðurinn hefir kunnað galdra, eða

ekki. En hina seinni biskupa get eg ekki vakið upp, því að þeir eru allir

grafnir með ritnínguna á brjóstiuu. Dugðu nú vel og gjörðu eins og eg

iegg fyrir þig, og hríngðu hvorki of fljótt, né of seint; því að við því

liggur stundleg og eilíf velferð mín; skal eg þá launa L>ér svo vel, að

einginn annar skal þér fremri." þeir bundu nú þetta fastmæluni, og fóru

á fætur skömmu eptir háttatínia og upp í kirkju. Túnglskin var úti, svo

bjart var í kirkjunni; nam skólapilturinn staðar i stöplinum, en Loptur fór

uppi prédikunarstól og tók að særa. Kom bráðum maður upp úr gólfinu

með alvarlegum og þó mildum svip og hafói kórónu á höfði; þóktist skóla-

pilturinn vita, að þar mundi kominn hinn elzti biskup; hann sagði viö

Lopt: „Hættu vesall maður, meðan tóm er til; því að þúngar munu þér

bænir Gvendar bróður míns, ef þú ónáðar kann." Loptur sinti því ekki, og

hélt áíram að særa. Koinu nú allir hinir gömlu biskupar í röð upp úr

gröfum sínum í hvítum sloppum með krossmark á brjósti og staf í hendi.

Allir skiptu þeir eitthvaö lítið orðum við Lopt, en ekki er getið, hvað þaö

var. þrír þeirra höfðu kórónur á höfðinu, hinn fyrsti og seinasti og sá,

sem stóð í miðiö (líklega Guðmundur Arason, þó það skakki nokkru.)

Einginn íorneskja duldist með neinuni þeirra. Gottskálk þrumdi þetta af

sér; tók þáLoptur að særa fyrst aö marki og sneri máli sínu aö Gottskálki

einum; sneri hann þá iðrunarsálnium Davíðs uppá djöítilimi, og gjörði

játníngu fyrir alt, sem hann hefói vel gjört. Stóöu þá þrír hiuir kórónuðu
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biskupar leiugst frá, með upplyptum höndum og sneru andlitinu móti Lopti,

en hinir horföu undan og á þá. Heyrðust þá dunur miklar og kom upp

maður með staf í vinstri hendi og rauðri bók undir hinni hægri, ekki hafði

hann krossmark á brjósti, leit hann óhýru auga til biskupanna, en horíöi

glottandi til Lopts , er særði þá sem fastast. Gottskálk færðist hóti nær

og sagði háðslega: „Vel er súngíð, sonur, og betur, en eg hugði, en eigi

nærð þú Rauðskinnu minni.u Loptur umhverföist þá og hamaðist, og var

sem aldrei hefði hann sært fyrr. Sneri hann þá blessunarorðunum og

faðir-vori upp á djöfullinn; kirkjan hrikti öll og lék á reiðiskjálfi. Virtist

skólapiltinum, sem Gottskálk þokaðist nær Lopti, og rétti meö semíugi að

honum eitt horn bókarinnar, haföi hann áður verið smeykur, en skalf nú

af ótta og sortnaði fyrir augum ; virtist honum sem biskup brygði upp bók-

inni og Loptur rétti fram höndina, hugði hann þá að hann gæfi sér merki,

og tók í klukkustreinginn; hvarf alt þá ofan í gólfið með þys miklum.

Loptur stóð stimdarkorn höggdoía í stólnum og lagði höfuð í liöndur sér,

stumraði síðan hægt oián og fann lagsmann sinn, stundi hann þá við og

mælti : „Nú fór verr, en skyldi, og get eg þó ekki gefið þér sök á því.

Eg mátti vel bíða dögunar, mundi biskup þá hafa slept bókinni og lagt

hana sjálfur upp til mín ; því að ekki hefði hann unniö það til að ná ekki

aptur gröf sinni og ekki heldur leyfzt það vegna hinna biskupanna; en

hannvarö drýgri en eg í viðskiptum okkar, því að þegar eg sá bókina og

heyrði írýunarorð hans, gjöröist eg svo óður, að eghugöist að hafa hana strax

með særíngum og ránkaöi eg fyrst viö mér, þegar svo lángt var komiö, að

hefði eg fariö einu særíngarstefi leingra, þá mundi kirkjan hafa sokkið,

og það var það, sem hann ætlaðist til. Eg sá í sama bili í andlit hinna

krýridu biskupa, og varð felmt við, en vissi, aö þú mundir falla í ómegin

viö klukkustreinginn, og hún þá gefa hljóö af sér, en bókin var svo nærri

mér, að mér virtist eg geta náð henni, enda kom eg við horn hennar og

munaði ekki öðru en því, aö eg heíöi náö svo góöu haldi á henni, eins og

þurfti, til aö fella hana ekki niður, En svo veröur aö fara, sem auöiö er,

og er útséö um velferö mína, en laun þín skulum við samt láta liggja í

kyrþey.u Loptur varð nú hljóöur mjög, og því næst sturlaður, svo að hanu

þoldi ekki að vera einn, og kveykja varð ]jós fyrir hann, þegar rökkva

tók ; fór hann að mæla fyrir munni sér: „Sunnudaginn í miöföstu verð

eg í helvíti og kyölunum." Var honum þá ráðið að flýa til prests eins á

Staðastaö; hann var þá aldraöur, var hann trúmaður mikill og klerkur

bezti ; batnaöi öllum sturluðum, eöa þeim, sem höföu orðið fyrir gjörníngum, ef

hann lagði höndur yfir þá. Loptur leitaöi sér þá hælis hjá honum ; kenndi

prestur í bijósti um haini og tók viö honum; lét hann aldrei viö sig skilja

nótt né dag, úti nó inni. Hresstist nú Loptur mikið ; en L>ó varö presti aldrei

ugglaust um hann; stóð honuin mesti stuggur af því, að Loptur vildi aidrei

biðjast fyiir nieð honum. þó fylgdiLopturpresti, þegarhanu vitjaði sjúkra og
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freistaöra, og var þá viðstaddur. Bar það þó opt viö, svo prestur fór aldrei svo

aö heiman, aö hann hefði ekki hempu sína, brauö og vín, kaleik og patínu

með sér. Svona leiö nú þángað til laugardaginn fyrir sunnudaginn í mið-

föstu; var Loptur þá sjúkur, og sat prestur fyrir framan hann, og hresti

hann meö kristilegum samræöum. En um dagmálabil komu honum orÖ

frá vini hans í sókninni, að hann væri kominn aö andláti og óskaöi, aö

prestur vildi þjónusta sig og búa sig undir guörækilegt andlát. Prestur

gat hvorki né vildi neita feyí. Leitaöi hann þá til við Lopt, hvort hann

gæti ekki fylgt sér, en hann kvaöst hvergi mega hrærast fyrir verkjum og

óstyrkleik. Prestur kvaí honum líka duga mundi, ef hann kæmi ekki út

unclir bert lopt, meðan hannværi burtu. Loptur lofaði því; blessaöi prestur

síöan yfir hann og mintist viö hann, og fyrir bæardyrum féll hann á kné

og baöst fyrir
,
og gjörði krossmark fyrir þeim. Heyrðu menn hann þá

mæia fyrir munni sér: „Guð má vita, hvort þessum manní veröur

bjargað, og hvort ekki liggja kröptugri bænir móti honum en mínar.
u

Prestur fann síðan manninn, er hann var sóktur til, veitti honnm alla

þjónustu og var viðstaddur við andlát hans; en síðan flýtti hann sér af

stað og reið hart mjög, sem þó var ei venja hans. þegar prestur var

farinn, hrestist Loptur brátt. Veður var hið fegursta og vildi hann því

fyrir hvern mun koinast út. Karlmenn voru farnir til vers, og ekki aðrir

heima, en konur. og úngmenni, er ekki tjáði að letja hann. Loptur gekk

nú til annars bæar; þar var aldurhníginn bóndi, heldur óþokkasæll, er var

hættur að róa, hvatti Loptur hann til aö hvolfa upp litlum bát, er hann

átti og róa lítiðútfyrir landsteina og renna færi sér til skemtunar; létbóndi

að oröum hars. Logn hélzt allan daginn, en til bátsins hefir aldrei spurzt

síðan, og þókti það undarlegt, aö ekki rak af honum svo mikið sem árar-

blað. Maður þóktist sjá það af landi, aö grá hönd loöin heföi komið upp,

þegar báturinn var kominn út fyrir landsteinana, og heföi tekið um skut-

inn, þarsem Loptur sat og dregið svo altsaman í kaf.
1

Scra Snorri ii IXúsafelli. (Eptir handriti sera Skúla Gíslasonar á Stóranúpi.)

Sagt er, að séra Snorri á Húsafelli hafi verið kunnáttumaður, og gætti þess,

þegar hann var í skóla. Skólabræður hans öfunduðu hann af afli hans

og glímum og öðrum listum; svikust þeir eitt sinn að honum og gátu

hrundið honum fram af hamri nokkrum ofan í Hvítá. En um kvöldiö

kom hann inn í skólann; urðu piltar þá hræddir og héldu hann væri aptur

gemginn, en hann kastaði gamanyrðum upp á þá og þakkaöi þeim fyrir

seinast. Hann var feinginn til að gjörast prestur í Aðalvík, því bændur

þar vestra voru fjölkunnugir og Jétu presta sína illa. sökum þess þeir

settu ofan í við þá fyrir galdrana. Sumir bændur voru svo fornir í skapi

að þeir sóktu hvorki kirkju, né helgar tíöir; komu þeir saman að Horn-
V • - ',---————, , .. — i— — ------— - - — - - "—»—- . . . —- . . i — , . , WWWl ii ... .— i — i —
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1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 102,—103. bls.
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bjargi og aíieysti þar hverjir aðra einu sinni á ári. Voru þaö fcá skriptamál

þeirra: „Eg er eins og eg var í fyrra, og eingubetri." Margir vildu ekki

heldur láta færa sig aö kirkju andaöa, eöa hafa helgan saung yfir sér. Ef prestur

þeirra vönduðu um þetta, drápu þeir þá með Ijölkynngi. Séra Snorri tók þegar

aö semja siöu bænda, þegar hann kom vestur, en þeir brugðust illa viö. Drápu

þeir fénaö fyrir presti og ásóktu sjálfan hann. En þar báru þeir ætíö lægri

hlut, hvort sem kom til kunnáttu eöa karlmennsku, enda gjöröi hann

stundum mótstöðumönnum sínum þær glettur, að hann hvolfdi undir feeim

og bjargaði þeim svo, eöa lét þá sitja í aíiamissi. Hann kom öllum þeim

sendíngum fyrir, er þeir sendu honum, svo þeir komust seinast í þrot meö

þær. Einn var verstur af mótstööumönnum hans. Bóndi þessi var eitt

sinn að smíöum niðri við sjó fyrir framan bæ sinn og prestur líka; risti

bóndi þá rúnir á kefli, og fylgdi þeim sú náttúra, að hver, sem las, varð

blindur. Lét hann það síðan reka upp, þar sem prestur var fyrir. Prestur

varaðist ekki hrekk þennan, las rúnirnar og varð blindur, en þá greip hann

til kveðskapur síns og kvað af sér blinduna. Síðan skóf hann allar rúnir

af keflinu, fleygöi því út og mælti: „Farðu til húsbónda þíns aptur og

vertu bani hans, ef hann ætlar aptur aö hafa þig til fls.U Bóndi sá fljótt

kefliö, greip hann þaö og ætlaði nú að rista þær rúnir, er skyldu ríða

presti að fullu. En hnífurinn rendi út af keflinu, og fyrir brjóst bónda,

svo á kafi stóð ; varö þaö hans bani. þó lauk svo, aö séra Snorri flúði

aö vestan að fáuin árum liðnum, mest af því honum þókti viðurhluta mikið

að iöka galdur, enda beitti hann honum aldrei síöan. þókti Hornstrend-

íngum samt mikil eptirsjá í honum og létu presta sína betur síöan. Séra

Snorri bannaöi börnum sínum aö láta heita eptir sér, þó brá eitt þeirra

út af því og var það Snorri sá, er heingdi sig á Bessastööum.

Hjálmar Jónsson nefnir helzt til Jón blóta og þorgils , aö í erjum

hafi átt viö séra Snorra. Hallvaröur Hallsson á Horni þreytti og forneskju

við prest. Frá Halli segir Hjálmar aö hann hafi veriö bannsúnginn í Skál-

holti af Finni biskupi fyrir galdur, (semþó er ósönn sögusögn), en sama dag

og bannsetníngin fór fram í Skálholti, horfði Hallur í gaupnir sér og kvað vísu

:

„Margir nefna á Horni Hall,

hafi sá blendna trúna,

skrýtilegt er skrattaspjall

hjá Skálholts klerkum núna. u

Sérrt Högni Sigurösson. (1717— 1770.) (Eptir sögn húsfrú llólmfríoar

þorvaldsdóttur og sera Jóns Högnasonar, sem frá Högna eru komin í fjóróa 116.) Séra Högni

var fyrst prestur á Kálíáfelli í Hornafiröi 1717; 1722 varö hann prófastur í

allri Skaptafellssýslu alt til 1739; 1720 fékk hann veitíngu fyrir Stafafelli í

Lóni, og bann staö hélt hann til þess 1750, að honum var veittur Breiöa-

bólstaöur í Fljótshlíö og dó hann þar 1770. Högni prófastur þókti í
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mörgum hlutum mikilhæfur maöur og merkilegur, og þó fornfróður, og fór

vel með kunnáttu sína og bektist aldrei til viö menn aö fyrra bragði; þó

var hann ekki mjög vinsæll maöur af alþýðu. Einna mest bar á ertíngum

Jóns sýslumanns ísleifssonar viö hann, en þó finnst þess ekki getið, að

séra Högni hafi leitað á hann aptur, en varðist að eins áleitni Jóns, og

klekti nokkuð á honum aö lokunum. En Jón var bæði miskyntur mjög

og þókti fjöllkynngismaður á þeirri tíð. Einu sinni um vetur
,

þegar

séra Högni var ekki heima, kom upp eldur í heygarðinum og fjósinu

hjá honum á Stafafelli; en hvort tveggja var spölkorn frá bænum. Einginn

vissi neina von til þess, að þar hefði eldur eða ljós komið nærri til íkveykju;

en eldur sá varð ekki slöktur, og brann hvorttveggja til kaldra kola,

heyin og fjósið. En svo vildi til, að um sama leyti, sem þessi brenna

varö, var eldurinn dauður í bænum á Stafafelli, og vildu menn nota bruna-

eldinn til að kveykja við hann, og ná eldi í bæinn. En jafnóðum slök-

naði sá eldur aptur á leiöinni milli íjóss og bæar, og svo kulnaði út bruna-

eldurinn, að fara mátti eptir eldi á aðra bæi. Eptir þetta kom Högni

prófastur heim, og varð vel við skaða sínum. En yfir því einu kvartaði

hann , hvað ílt og öröugt hann heíði átt með að verja fólkinu sínu að

kveykja við bruna-eldinn
,
og bera þaðan eld í bæinn; því það sagði hann,

aö ef því hefði tjónkast þaö, mundi allur bærinn hafa brunnið til kaldra

kola, sem fjósið og heyin. — það var öðru sinni, að séra Högni ætlaði út í

héraö það, sem Nes heitir og skilur þau Almannaskarð frá Lóninu. Prestur

var þá gángandi og kom að Krossalandi; þar bjó kona sú sem Hólmfríður

hét. Hún átti rauöan hest góöann og baö prófastur hana að ljá sér hann.

Hún var fús til þess. þá segir séra Högni viö Hólmfríði, er hann fór á

stað: „Annarlivor okkar Rauös kemur ekki aptur, Fríða mín. £t Hún svarar:

„Guö láti alt gánga skaplega til og láti Rauð ekki koma aptur." Síöan

fer prófastur, sem leið liggur upp á Almannaskarð ; en hæst á skaröinu datt

hesturinn dauður undir honum. þegar hann gekk frá hestinum, kvað hann þetta:

„Hér liggja hrossbein

haröan við sandstein

en Högni ber hægt mein."

Hvorttveggja þessi áleitni við Högna prófast var bæöi af honum og

öörum kend Jóni Isleifssyni. Og enn er þessi saga um eljaraglettur þeirra.

I bæardyrunum á Stafafelli var hella ein, sem skrapti nokkuð, þegar á

hana var stígið. Eitt kvöld, er allir voru háttaðir í Stafafelli, heyrði séra

Högni aö hellan gjökti til, eins og um væri geingið. Hann fór þegar á

fætur, og fram úr húsi því, sem hann svaf í, og gekk þár um gólf fyrir

framan dyrnar alla nóttina. fcegar komiö var í íjósið á Stafafelli um morg-

uninn, lá ein kýrin clauö á básnum. þegar fariö var aö gera hana til, var

hún öll innan skinns blá og marin og lét prófastur ekki hirða neitt af

henni nema annað læriö skipaði hann að taka og heingja upp í eldhús, en
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bannaði að taka á því, fyrri en hann segði sjálfur til. Var svo lærið geymt

lon og don heilt ár eöa leingur, uns Jón sýslumaður kom að Stafafelli og

gisti þar nótt. þá skipaði séra Högni aö sjóöa kýrlæriö góöa, og var svo

gjört. Var það síöan boriö á borö fyrir sýslumann ásamt ööru. Prófastur

var þá ekki við, eptir því sem sumir segja. En þegar Jón ætlaði að renna

niöur fyrsta bitanum, sem hann skar af lærinu, stóö hann í honum, svo

hann kom honum hvorki upp né niður. Var þá sóktur séra Högni og

kom hann þegar til Jóns, og slær svo mikið högg milli herða honum,

að bitinn hrökk fram úr Jóni með blóðgusu. þá sagði Jón: „Farðu nú

bölvaður, séra Högni," því honum féllst allur ketill í eld, er hann sá

blóðið úr sér, sem kom upp á bitanum og með honum, sem sagt er um
alla galdramenn. En önnur sögn er sú, að Jón hafi ekki látið fyrsta bit-

ann af lærinu upp í sig, heldur hafi hann gefið hundinum sínum hann, og

drapst hann þegar í sömu sporum. þegar Jón sá Það, er sagt hann hafi

sagt við prófast, sem eptir þeirri sögusögn sat við borðið hjá honum:

„Lángrækinn ertu, séra Högni." Síðan átu þeir báðir af lærinu og varð

ekki meint af, j>ví ólyfjanin átti öll að fylgja fyrsta bitanum. Eptir það

vita menn ekki til, að Jón hafi bekkzt til við prófast né heldur að prófastur

hafi launað honum Ijóshöldin með öðru en þessu.

Séra Vigfús Benediktsson. (Austau úr Múlasýslu.) Séra Vigfús, sem

síðast var prestur á Kálfafellsstað í Austur-Skaptafellssýslu
,
og miðaldra-

menn muna eptir, var fyrst prestur á Stað í Aðalvík. 1 þar í sókn voru

þá enn margir galdramenn, sem áttu í illdeilum við prest, en einkum voru

það bræður tveir. Einn laugardag fór prestur meö þeim bræðrum sjóveg

út í ey eina með lömb sín. þegar þeir komu að eynni, settu þeir upp

lömbin, og fylgdi prestur þeim upp á eyna; en þeir bræður voru eptir í

bátnum. þegar prestur kemur aptur ofan af eynni, þángað sem báturinn

átti að vera, voru förunautar hans allir á burt, og skildu prest einan eptir.

Kona séra Vigfiisar hét Málfríður; hún var skýrleikskona hin mesta, og

þókti vita jafnlángt nefi sínu, og því var hún sögð göldrótt. Hún var

komin niður að sjó, er þeir bræður lentu á bátnum, og spyr hún þá, hvar

séra Vigfús sé. þeir segja, að hann sé að búa til ræðu fyrir morgundag-

ínn, og glotta við. Hún segir, að vel megi svo verða, að hann tali við

kollinn á þeim á morgun. Skilja pau við það; fara þeir heim til sín, og

hirða ekki um prest. Snemma daginn eptir koma þeir bræður til kirkju,

og þegar þeir koma inn í kirkjuna, er presturinn kominn fyrir altarið, og

heldur yfir þeim eins mergjaða hegníngarræðu, og teir áttu skilið. Eptir

messuna segir Málfríður við H; „Nú feingu tið ræðu, sem þið þurftuð

1. Hanu fekk Staö 1757, næst eptir söra Snorra Björusson, og var j>ar prcstur í 18

ár, pur tii lmuu íokk Einholt í Austur-Skaptafellssýslu 1775, jjar var liaun til 1787,

t'ekk hauu Kálfaíellsstaö, afsalabi sur pví brauöi 1802, og dó 1822.
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með, og samboðin var tilverknaði ykkar." þeir sögöust ekki hafa enn

þakkaÖ prestinum fyrir ræðuna, en þeir skuli gjöra það einhvern tíma seinna.

Alt sumariö eptir komu þeir ekki til kirkju, fyrr en á fyrsta sunnudag í

vetri komu þeir báðir. Svo var ástatt, að annar þeirra bræöra var kvæntur,

og sat því í kór; hinn var ókvæntur, og sat frammi í kirkju. Málfríður

tekur eptir því, að bræðurnir eru alt af að glotta, hvor framan í annan, meðan

súngið er fyrir, og prestur er fyrir altarinu ; en þegar hann er nýkominn upp

í stólinn. gánga þeir út báðir. Líðurnú nokkur stund, þángað til prestur er

kominn fram í miðja ræðu sína, þá kallar prestskonan til manns síns og segir

:

„Gaktu út, Fúsi; ekki mun síðar vænna. u Prestur hættir þar í ræðunni,

sem hann var kominn, geingur út úr kirkjunni og upp fyrir garð. Sér

hann þá, hvar annar þeirra bræðra er að kynda undir potti, en hinn er

að rista einhverja galdrastafi. Prestur geingur þar að, og ætlar að hella

úr pottinum. En þá er kona hans komin þar, og segir, aö hann skuli

ekki gjöra þetta; en tekur sjálf pottinn, og hellir því, sem í honum er

ofan yíir höfuöiö á öðrum þeirra bræöra, en kastar pottinum af hendi í hinn,

svo aö þeir liggja þar báðir steindauðir eptir. Malfríður hélt á eptir, að

ekki mundi síðar hafa betur farið; því þeir hefðu ætlað sér að drepa séra

Vigfús í stólnum með göldrum sínum.

Meðan séra Vigfús var prestur á Stað, átti hann ávalt aö sæta þúngum

búsifjum af galdramönnum
,
og seinast hlaut hann að sækja þaðan; því

hann var ekki orðinn óhræddur um líf sitt fyrir þeim. En ekki létu

þeir hann óáreittan aö heldur; því bæöi á meöan hann var í Ein-

holti, og eins eptir það, að hann fékk Kálfafellsstaö, sendu þeir honum

sendíngar; en kona hans gat optast annaðhvort snúið þeim aptur að þeim,

er sendu, eða hamlað því, að þær gjörðu honum mein. En það er haft

eptir Fúsa presti, að sendíngar þeirra Aöalvíkínga mundu gjöra út af við

sig, ef hann lifði konu sína. En til þess kom ekki; því hún lifði honum

leingur, og dó hann í góðri elli.

Villan. Einu sinni ætlaöi séra Vigfús um vetrartíma suöur á land, eptir

það hann var kominn austur. Hann kom á áliðnum degi á bæ þann í Öræfum

,

er heitir á Hnappavöllum, og ætlaði að ná um kvöldiö inn aÖ Hofi, og er

VaÖ ekki leingra en svo, aÖ það er riöið á klukkustund. Á Hnappavöllum

var honum boðin fylgd inn að Hofi. En hann lézt ekki þurfa hennar við,

og fer svo af stað. í dögun nóttina eptir er guðað á glugga á Litla-Hofi,

en það er kot rétt hjá Hofi; þar bjó þá bóndi sá, er Bjarni hét, og Ingi-

björg kona hans. Hún fór þegar til dyra, er guöað vat\ og varö hissa, er

hún sá prest um það leyti á ferð. Hann biður hana að lofa sér að vera,

því hann sé dæstur, og hafi átt örðugt meö að komast þángað, og biður

konuna aö láta ljós loga hjá sér, það sem eptir sé næturinnar, og gjörir

hún það. En það er af Málfríði konu hans að segja, að hún leggur sig
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fyrir í rökkrinu þetta sama kvöld, en hrekkur þegar upp aptur og segir:

„Nú á Fúsi minn bágt;u grípur hún þá gráa tusku út úr barmi sínum,

og fer aS naga hana, og er að því alla nóttina fram undir dag, og rær

sér alt af á meöan. En þegar komiö er undir dag, hættir hún að naga

og segir: „Nú læt eg þaö vera; nú held eg honum sé óhætt. u Séra

Vigfús hafði verið fátalaöur um þetta, en haföi þó sagt einhverjum, að

þegar hann kom inn að á þeirri, sem Gljúfursá heitir, milli Hnappavalla

og Fagurhólsmýrar, hafi hann séð sjón, sem hann kæri sig ekki um að lýsa

fyrir neinuin, og sú sjón hafi varið sér upp úr ánni og komið á sig villu,

og þegar hann kom að Litla-Hofi, hafi hann komiö ofan úr fjallskarði

fyrir ofan bæinn, þar sem eingir mannavegir liggja um.

r

Séra Vigfús og Olafur í Vindb orðssel i. þegar Vigfús var

prestur í Einholti, bjó sá maður í Vindborösseli, er Olafur hét, og var

kallaður galdramaður. Hann lá í sífeldum erjum og illdeilum við prest.

Einu sinni ætlar séra Vigfús að fara að húsvitja í sókn sinni, og spyr kona

hans hann að, hvert hann ætli að húsvitja í Vindborðsseli. það segist

hann hafa ásett sér. Hún segist þá ætla að fara með honum þángað. Prestur

vill það ekki, og telur hana af því, með því það sé ekkert kvennfólksveður,

svo hún lætur þá til leiðast að fara ekki, en segir : „Sjáðu þá um, að betur

fari, en eg ræð þér, að fara ekki að Vindborðsseli.u Eptirþað fer prestur,

og húsvitjar, og kemur að Vindborðsseli nokkru eptir dagsetur. Olafur tekur

vel á móti honum og býður honum inn í skemmu, tekur þar flösku upp úr kistu,

og setur á borðið, og býður presti. Prestur sýpur ekki strax á henni; en eptir

nokkurn tima fer hann að taka tappann úr henni. í sama vetfángi er

hrundið upp skemmuhurðinni; kemurþarinn Málfríður prestskona ogsegir:

„Drektu ekki úr flöskunni , Fúsi þrífur hana af honum
, sýpur á henni

sjálf og spýtir á gólfið. En hundur, sem þar var inni, sleikir upp af gólf-

inu það, er Málfríður hafði spýtt út úr sér, og var úr flöskunni, og drapst

rakkinn þegar. þá segir hún við prest: „Nú er þér óhætt að drekka, Fúsi. u

Gjörir prestur það, og verður honum það ósaknæmt.

Einu sinni vildi Ólafur þessi fá stúlku nokkra til sín; en hún vildi
r

ekki til hans fara. Olafur hittir hana einhverju sinni eptir það við kirkju

og biður hana að kyssa sig. Stúlkan vill þaö með eingu móti. Hann

kveðst þá muni kyssa hana, hvort sem henni sé það ljúft eða leitt, og

gjörir það. En um leið og hann kyssir hana skýtur hann einhverri flugu út

úr sér ofan í hana, svo stúlkan verður á samri stundu fárveik, og er ekki

annað sýnilegra, en aö hún muni þá og þegar deya. Er þá presti sagt til,

og hann beðinn að ráða bót á þessu, og að taka stúlkuna til bænar. Prestur

heitir að taka hana til bænar, og í bænagjöröinni biður hann þess, að hið

óhreina, sem grandi stúlkunni, hverfi aptur til þess, sem þaö væri komið

frá. þetta varð að áhrínsoröi; því stúlkan varö þegar heil heilsu, en send-
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íngin hvarf aptur til Olafs, og fékk hann af því fótarmein, og lá leingi í

því, og leiddi það hann að síðustu til dauða.

Sendíngin, (Missögn um sera Vigfús, eptir Sköla skólapilt Magnússon úr

Skaptafellssýslu.) Einu sinni var úngur prestur, er Vigfús hét, á Stað í Aðalvík.

Hann átti í deiluni við bræður tvo þar í sókninni, er voru hinir mestu

yfirgángsmenn, og þóktu kunna margt fyrir sér. Prestur fór ávalt halloka

fyrir þeim bræðrum, og þar kom um síðir, að hann hélzt ekki leingur við

á Stað, og sókti því um Einholt á Mýrum í Austur-Skaptafellssýslu, og

fékk það brauð. En áður en hann fór að vestan, hafði hann gjört þeim

bræðrum einhvern grikk, svo þeir þóktust eiga sín í að hefna. Vöktu

þeir þá upp draug nokkru síðar, og sendu presti, til a& drepa hann. það

er sagt, að draugur þessi hafi verið meðal-maður á hæð og skinnklæddur.

Draugurinn kom að Tvískerjum í Öræfum í rökkrinu á spreingikvöld
,
og

sváfu þar allir, nema bóndi, er Einar hét, og var kallaður maður sann-

sögull og greindur. Einar heyrði í rökkrinu, að hurðin á húsi því, er

hann var í, hrökk upp af sjálfu sér. Fór hann þá út, en sá eingan; læsti

hann þá hurðinni aptur, og lagðist fyrir. En er hann hafði legið skamma

stund, heyrir hann, að hurðinni er aptur lokið upp, og fór alt á sömu

leið, sem áöur. En í þriðja sinn er hurðinni hrundið upp
,

og kemur þá

inn maður í skinnklæðum, og heilsar eingum. Bóndi spyr hann, hvaðan

hann sé. En hinn kveðst vera af Vestfjörðum. Bóndi spyr hann frétta.

En hinn sagði, að Einar ætti dauða á úti í högum. Bónda fer þá að

gruna margt, er hann heyrði, að Vestfirðíngur þekti fjármark sitt, og spyr

hann, hvernig hann geti vitað, aö hann eigi ána. Hinn þagði viö því.

Bóndi spyr hann þá að lykli, er tynzt haföi fyrir tuttugu árum, og sagði

komumaður honum til hans og nokkurra fleiri hluta, er bóndi spurði hann

uuu Meðan þeir töluðust við, hafði draugur færzt svo nær bónda, að

hönum fannst hann vera kominn rétt að sér, eða jafnvel ofan yfir sig;

herðir hann þá upp hugann og segir: „Farðu út.
a Draugur fór þá út

og heldur seinlega; en allar dyragættir fór hann með á herðunum, og

fundust þær í molum úti um haga daginn eptir. Draugur hélt á fram

ferð sinni, til þess er hann kom aö Einholti. Nú er þess getiö, að prestur

átti fóstru, er kunni margt, og eitthvert kvöld lætur kerlíng prest sofa í

sínu rúmi, en leggst sjálf í hans. Um morguninn, er komiö er á fætur,

sjá menn, að fötin í rúmi því, er kerlíng svaf í um nóttina, eru öll

sundurtætt og rifin, en sjálf lá hún fyrir írainan rúmstokkinn nær dauða

en lífi, og svo máttfarin, að hún gat varla sagt frá viðureign ðinni við

drauginn. En þó sagöi hún, að þeir bræöur mundu varla senda presti

fleiri sendíngar.

Frá Eggert hinum ríka. (1732 — 1819.) (Úr handriti Mattiasar

Jockumssonar.) Eggert var auðmaður mikill, eu þar með göldróttur, og
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bjó í Flatey á öndverðri 18. öld. Um hann er sagt, að hann réð

af örn og tóu, er lögðust á varp í Hergilsey; datt tóa dauð niður er

henni var borin kve&ja Eggerts. Eggert átti og í skærum við Arnfirð-

inga sem eru allra manna mestir galdramenn. Gjörðu þeir að honum

galdraveður, og urðu allir forviða, nema Eggert einn ; hann sat við stýri

og bað menn sína eigi óttast, og er minnst varði, þreif hann hatt sinn og

jós sjó yfir höfuð sitt með honum og mælti: „Láttu þér nú næga, eg er

orðinn kollvotur. u Sýndist hásetum síðan, að logn væri þar, sem skipið

fór, en eigi gátu þeir séð spönn frá sér fyrir roki. En sem þeir komu

að lendíngunni í Hergilsey var þar ólendandi, sökum brims. Eggert bað

menn sína halda örugglega að landi, og gjörðu þeir nú svo. En sem

skipið kendi grunns, stökk hann fyrir borð í miðjan brimgarðinn, og dró

upp skipið, biður síðan háseta að setja, en gekk sjálfur heim til bæar.

Hafa hásetar svo sagt, að þeim sýndist, þá er þeir voru að lenda, sem

maður sæti á hleininni fyrir ofan lendínguna, og væri hann að tálga spýtu

og kastaði hverjum spæni út á sjóinn, og yrðu þar af holskeiiur, er skeldu

sér upp á sandinn. — Nú sem Eggert kemur heim, verður fólkið honum
fegið, og skiptir hann nú klæðum; sýndist heimafólki, sem maður stæði í

loptskörunum og væri að gægjast til Eggerts. En þegar hann var búinn

að hafa fataskipti, stökk hann ofan og út á völl; sáu menn hann ólmast

þar um stund, eins og hann glímdi, en einginn sá, nema Eggert einn.

Nú sem lítil stund var liðin, geingur Eggert út á Vaðsteinabjarg
,
(sem

svo er kallað), og kemur síðan heim móður og lúinn, en eigi vildi hann

segja frá, hvað hann hafði fyrir stafni. Síðan sendu þeir honum draug,

en þegar Eggert sá drauginn; var hann að speigla sig í mjólkurfötum og

glórði í augun. Eggert glímdi við draugsa og feldi hann, og réð svo af

sér sendíngar Arnfirðínga.

Eigi höfum vér heyrt, að Eggert hafi átt að koma fleirum sendínguin

fyrir. En þess viljum vér geta, að sumir ætluðu hann hafa draumkonu,

sem léti hann vita ýmislegt, sem fyrir honum lægi.

Svo hefir Eggert sagt, að eitt sinn dreymdi hann, að honum þókti

kona koma til sín, og spyrja sig, hvort hann vildi, að hún vísaði honum á,

hvar kona sú væri, er honum væri ætluð. þóktist hanu játa því. Draum-
konan sagði honum þá, að hann skyldi fara upp í þorskafjörð til bæar

þess, er Gröf heitir, ætti bóndinn þar þrjár dætur, og ein þeirra hefði

valbrá á enni, og þeirrar skyldi hann biðja. Og sem hann vaknaði, tók

hann að íhuga draum sinn, og leizt honum að freista, hversu sér félli í

geð dætur Jóns bónda í Gröf. Byrjar hann nú ferð sína og tínnur Jón í

Gröf, hefir upp bónorðið, og biður hann um elztu dóttur hans. Jón segir

honum að sín vegna megi hann kjósa hverja þeirra systra, er honuin félli

bezt í geð. Eggert haföi enn eigi séð þær; geingur nú inn þángað, sem
þær sátu, og talar viö þær. Sér haun þá, að ein hefir valbrá á enni, og.

L 38
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nú kemur honum draumkonan í hug, og biöur hann hennar. Var það

auösókt, og varö hún kona hans, og unnust þau mikiö.

Páll galdramaður. (Epiir handriti sera Skúla Gíslásonar á Stóranúpi.)

Páll hét galdramaður, sem bjó í koti nokkru hjá Stóruborg í Húnavatns-

sýslu, og lagöist kot þetta í eyöi eptir hans dag. Páll drap konu sína meö

göldrum, þannig að hann risti henni helrúnir á ostsneiö og drap smjöri

yfir og gaf henni svo að snæða. En þetta komst upp um hann
,
og var

hann dæmdur til aö verða brendur, en það henti aldrei hina fróðari galdra-

menn Hann var brendur á Nesbjörgum, en begar kannað var í öskunni,

var hjartað óbrunnið; varþað þá rifið sundur með járnkrókum, og hrukku

þá svartar pöddur út úr því; síðan brann hjartað.

Ámundi galdramaður. (Eptir handriti sera Skúla Gíslasonar á Stóranúpi.)

Ámuncli hét galdrasnápur nokkur á Kötlustöðum í Vatnsdal. Vissi hann

lítið í kunnáttu sinni, en fór illa með til að hrekkja og hræða fólk. Ein-

hvern tíma hitti hann mann, sem var að leita að fé; skaut hann þá

gaungustaf sínum aptur á milli fóta sér og narraöi manninn til að setja

sig á stafinn fyrir aptan sig; reiö hann svo af staö og fram af Kötlustaða-

klettum ; lá þá manninum viö aungviti, enda hafði Amundi gjört þetta, til
9

að hræöa hann. Af völdum Amunda er líka mælt, að smalamaður hafi

oröið úti á Sauðadalsdrögum á veginum „fyrir Axlir," milli Vatnsdals og

Svfnadals. þykir þar síöan vandratað í myrkri og kafaldi; því aö draug-

urinn yillir menn. Um þessar mundir bjó ekkja nokkur á Guörúnarstöðum

;

að henni sókti Ámundi nú með göldrum sínum; gjörði hann það af illmensku

og rælni, því að eingar sakir átti hann viö ekkjuna ; hafði fólkið á þessum

bæ eingan friö á sér, og sumir segja, að maöurinn, sem úti varð á Sauða-
9

dalsdrögum, væri þaöan. Nágrönnum Amunda fór nú að standa stuggur

af; feingu þeir þá Jón frá Hellu noröan af Arskógsströnd á móti honum.

Jón þessi hafði numiö galdur af Sigurði á Urðum, er sífelt fékkst við rist-

íngar og rúnir. það er sagt um hami, að fíngur hafi kalið af honum, og

hélt hann þá keldusvíiis-fjöðrinni með taung og skrifaði svo galdrarúnir, og

begar hann dó, reið hann út um sveitir á líkkistu sinni. Aptur segja

aörir, að Sigurður þessí og Jón hafi átzt glettur við, en hvorugur unnið

á öðrum. Jón kom nú vestur aö Guörúnarstöðum að kvöldi dags. Sá hann

þá, hvar beljandi graðúngur kom og stefndi á hann; en hann hleypti mó-

rauöum rakka undan hempulafi sínu á graöúnginn, og sneri hann þá undan.

Jón var um kyrt í 3 daga. Sendi hann l>á einga sendíngu frá sér, en

Ámundi sendi honum 3, og tók Jón þær allar; hafði Ámundi þá ekki fleiri

til. Seinasta sendíngin var fluga; settist hún á askbarm hjá Jóni, þegar

hann var að drekka mjólk. Greip Jón hana og magnaði, og sendi svo

Ámunda aptur. Um daginn var elduö súpa á Kötlustöðum, datt hælróubiti

niður hjá konunni
,
þegar hún ætlaði að láta hann í ask Ámunda. Bar
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fluguna að í þessu, og skreið hún inn í bitann; greip konan upp bitann

aptur og lét hann í askinn. Amunda þókti bitinn góður, gætti sfn ekki

og gein yfir honum ; en í sama bili flaug sendíngin upp í hann. Gaus þá
blóð út af nösum og munni Amunda og var liann þegar dauður. Jón var

sæmdur góðum gjöfum af Vatnsdælum, og sneri svo heim aptur.

J6n frá Hellu. (Eptir handriti Jóns al[>íngismanns Sigurðssonar á Gautlöndum.)

Maður hét Jón, og var Guðmundsson ; hann bjó að Hellu á Árskógsströnd.

Hann var haldinn mjög fjölkunnugur og voru allir góðir menn hræddir við

hann, því }>að orð lék á, að hann beitti kunnáttu sinni meir, til að gjöra öðr-

um ílt, en til að vinna sér eða öðrum gagn ; var hann því harla óþokkasæll.

þábjó að Skógum á þelamörk sá maður, er Jón hét, og var Illugason;

hann var maður fátækur og fáskiptinn, en hélt fast hlut sínum, ef á

hann var leitað; héldu menn hann kynni og nokkuð fyrir sér, eins og þá

var títt um alla þá , er ekki létu hlut sinn fyrir yfirgángsmönnum. —
það var einhverju sinni, að þeir nafnar, Jón frá Hellu og Jón Illugason,

hittast í kaupstað á Akureyri. þeim varð sundurorða um eitthvað, er

þeirra hafði á milli farið, og sló að lyktum í heitíngar fyrir Jóni á Hellu;

kvaðst hann mundi finna nafna sinn, áður lángt liði. En hinn kvaðst mundi

óhræddur þora að sjá hann, hvar sem þeir fyndust. Lyktaði svo talið og

fór hvor heim til sín.

þetta var snemma sumars. En seint á eingjaslætti var það einhverju

sinni, að Jón bóndi á Skógum var heima að hirða hey og koma í garð

með konu sinni. Jón bóndi átti rauða kú, raesta dánumannsgrip. Hún hafði

borið snemma um sumarið, og var það vani hennar að gánga heim úr

haga um daga, til að láta mjalta sig. þenna dag, er Jón bóndi var að

hirða heyið, kom kusa heira, sem hún var vön, og þó heldur í fyrra lagi.

Bóndi var að tyrfa heyið, er kusa kom, og var kona hans hjá honum.

Hún vill fara að mjólka kúna, en bóndi bannar henni það. Segir, að ekki

skuli mjólka kusu í dag. Geingur lum baulandi í kríng um heyið, með

júgrið dragsítt og spreingfult af mjólkinni. Er húsírcya aptur og aptur að

ámálga það, að hún vill mjalta kusu. En bóndi bannar henni það með

öllu. Líður svo dagur að kvöldi. Og er bóndi hefir lokið heyverkum, fer

hann inn í bæ, og lokar bænum sem rammlegast, og bannar öllum mönnum
að líta út það kvöld, eða þá nótt. Kýrin geingur baulandi í kríng um bæ-

inn, og er húsfreya í illu skapi af því, að mega ekki mjólka hana. Hús-

freyu verður litið út um baöstofugluggann, og sér, að kýrin stendur undir

húsvegg á túninu, og er hún þá illileg mjög, svo henni býður við að sjá

hana. þar höfðu verið drepnir hundar tveir fyrir fám döguin, og lágu

hræ þeirra í dæl nokkurri á túninu. það sér húsfreya, að hundarnir fara

á fætur með gelti og ólátum að kusu, og drífu þeir hana norður frá bænum,

og að lítilli stundu liðinni er alt horfið. Og þókti öllum undaiiegt hvarf

• -* - 38*
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hennar, nema Jóni bönda. Hann var rólegur og gjörði eingan rekstur að

um hvarf hennar. Leið svo fram á vetur.

það var einhverju sinni að Skógum um veturinn , að Jón bóndi sat í

baðstofu og vann að tóskap. Honum var heitt, og lét hann taka úr skjá-

gluggann , svo kul kæmi í baðstofu. En að lítilli stundu liðinni kemur

fiuga inn um gluggagatið og sveimar innan um baðstofuna, og l>ó mest í

kríng um Jón bónda. Hann lætur sér ekki bilt við verða; tekur hann flösku

undan höfðalagi sínu, og heldur stútnum að flugunni. Flugan forðast leingi

flöskuna. En tó fór svo að lyktum , að Jón kom flugunni í flöskuna
,
og

rekur hann tappann sem skjótast í hana, og bindur fyrir ofan með kapalskæni.

Síðan ber hann flöskuna fram í kistu sína, og ræðir ekki um við nokkurn

mann. Líður svo fram á vor.

l>að var einhverju sinni um vorið, að flökkudreingur nokkur kom að

Skógum og beiddi Jón bónda viðtöku næsta ár. þá var hart manna á milli

og óhægt til vista. Jón bóndi Iézt mundi veita honum viðtöku, ef hann

færi fyrst sendiför nokkra fyrir sig. Dreingur lézt l>ess albúinn. Fær

Jón bóndi fcá dreíngnum flösku, og segir honum, að hann skuli fara með

hana út á túngarðinn á Hellu og skilja hana l>ar eptir. En áöur en hann

skilji við flöskuna, segir Jón dreingnum, að hann skuli taka af henni yfir-

bindíngima og úr henni tappann; síðan skuli hann snúa stútnum heim að

bænum, cn varast sem mest að gánga fyrir flösku stútinn, eða snúa honum

að andliti sér. Síðan skuli hann halda sem hraðast heim aptur. Dreingur

fer að öllu, sem fyrir hann var lagt, og skilur hann flöskuna eptir á

túngarðinum á Hellu. þetta vará áliðnum degi, og segja sumir menn, að

Jón bóndi áHellu sæti á steini, sem var á hlaðinu á Hellu, og að flugan

hafi komið þar á honum, og farið ofan í hann, en upp úr honum hafi

komiö blóðgusa og hann hnigið síðan dauður niður af steininum. 1

En aðrir segja svo frá, aö það væri um kvöld, sem dreingurinn skildi

flöskuna eptir á túngarðinum á Hellu. Jón bóndi var kominn inn, og voru

komnir gestir hjá honum. Hann beiddi að taka úr skjágluggann, svo kul

kæmi í baðstofuna. En einn gesturinn gáöi aö því, að l>egar búið var að

taka skjáinn úr, kom fluga í baöstofuna, og í sama bili setti hóstakjölt að

Jóni bónda; fór flugan um leiö ofan í hann. Jón bóndi kallar upp um
leiö og segir: „þar fór hann með mig, og sækið þið mér prest." Var prestur

sóktur sem skjótast, og er ]>ess ekki getið, hvort Jón náði prestsfundi, eöa ekki.

En frá Jóni bónda Illugasyni er ^að að segja, að fcetta sama kvöld

sat hann á rúmi sínu og horföi um stund í gaupnir sér. Segir hann þá upp

úr tögninni: „Já gjöriö þið það, sækið þiö honum prest.
u

l>að var laungu

seinna, að einhver haföi orðiö til að bríglza Jóni bónda Illugasyni um tað, að

hann hefói orðið banamaður Jóns frá Hellu, og að hann hefði með því fyrirgjört

eilífri velferö sinni. Er þá sagt, að Jón bóndi kvæði stöku l>essa:

i 1. Árb. Esp. VII. 48. .
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„Jeg mun koma jafnt seni þú

og Jón frá Hellu

fyrir kóng 1
í himnahöllu.

Hvaö er aö [geia sig við* öllu?u

Jón grái. (Kptir liaudriti Sæbjaniíir Egilssonar á KlippstaÖ í Múlasýslu.) Jón,

sem kallaöur var grái , var bóndi á Dalhúsiun í Eyöaþíngliá. Hann átti

kunníngja, er hét þorleifur, og bjó hann í Austdal í SeyöisfirÖi. þorleifur

átti hest brúnann, alinn. Jón frétti þetta, og sendi honum orð, að selja

Sét liestiun. þorlcifur neitaði því; en ekki fundust þeir Jón nokkurn

tíma eptirt Einn vetur fór Jón aö tinna þorleif, og kom seint um kvöld

aö Austdal, beiddist gistíngar, og tók bóndi vel viö honum, og ræddu þeir

margt saman. þar kom tali þeiii'a, aö Jón spyr hann um hest hans hinn

brúna, og segist þorleifur hafa tekiö hann til eldis aö vanda. Jón vildi

sjá hestinn og leyf'öi þorleifur það fúslega. Síðan fóru þeir út í hús, og

tekur Jón aö strjúka hestinum og hæla vænlcik hans, og sagði: ,,Hann

veröur ekki á horleggjunnum í vor.
u þorleifur játti því, og fóru þeir heinu

Um morguninn er Jón árla á fótum, og býst til burtferðar. þegar hann

er farinn, geingur þorleiíur aö hirða Brún; en er hann kom inn í húsið,

ser hann hestinn dauðan. Hann lét ekkert á því bera, og var honum það

hægt, því fátt fólk var á bænum. þó sagði hann þaö konu sinni, og vildi

hún láta birkja hestinn, en hann vildi ekki. Leiö svo veturinn. Vorið

kom og snjór losnaöi. þá var þaö eitt sinn, aö brúni folinn stóð á hlaöinu í

Austdal fyrir bæardyrum, og var bundinn. þá spyr konan þorleif, hvert

hann ætlaöi að ríða ; en hann kvaðst mundi í hérað. Ríður. hann burt og

kemur ekki að bæum, fyrr en í Dalhúsum. Jón fagnar honum vel, og

segir, er hann sér Brún: ,,Og fallegur er hann núna.u „Já, segir þor-

leifur; „eg hefi alið hann í vetur. u „það sér á," segir Jón, „og viltu nú

ekki selja mér hann?" „Ekki hefi eg ætlað mér þaö," segir þorleifur;

^,en þó mun svo verða að vera, ef eg fæ kú á móti.
u Jón mælti: „Eg

mun 'fá l>ér kú fyrir hann, er þú kýs þér af kúm mínum. u þessu keyptu

þeir, og iór þorleifur heim meö kúna, en Jón með Brún í hesthús. En

er hann ætlar í annaö sinn aö koma til hans þángað, og opnar húsdyrnar,

varp móti honum óþef miklum. Sér hann þá, aö þar er brúni folinn úld-

inn og rotinn. Ekki þorði Jón að glettast við þorleif þenna upp frá því.

Öðru sinni fór Jón grái til skreiðarkaup í Húsavík, fékk þar tvær

fiskavættir og ætlaöi síöan burt, en þá brast á dimmviöri ófært. Veður

þetta hélzt í viku og teptist hann þar þann tíma. Eptir þaö birti upp,

og bjóst Jón af stað. Hann hafði skíðagrind, og lagði þar á báöar fiskavætt-

irnar, og ók af stað. Ofærð hafði hann í mitt læri og mjaðmir, en grindin

1. Aðrir liaía: „dóm."

2. Frá [liafa abrir jjanuig: gjöra ser skraf (mas) af.
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flaut En þegar Jón kom frara fyrir hól þann , sem er fyrir framan Húsa-

vík, sást það til ferða hans, að hann var seztur á grindina, og rann sleð-

inn eins og áöur. Lét hann svo gánga inn á Háls, og það sáu menn úr

Loðmundarfirði, að maður íór á sleða þar fram hjá um daginn. Hann hélt

heim að Dalhúsum um kvöldiö.

Eitt haust um lestaferðir var fjölment í Eskiíjarðarkaupstað. Kom þá

áfelli mikið, svo vegir teptust, og einginn maður komst heim. Sátu menn þar

veðurfastir í viku, og sáu þó ekki fært að fara, er upp birti. Voru menn

því ráðþrota. þá geingur Jón fram, og spyr, hvort þeir vildu launa sér

nokkru, ef hann gjörði svo greiðan veg á heiðinni, að feeir kæmust heim.

þeir urðu glaðir við þetta, og lofuðu honum góðum gjöfum, ef svo gæti

tiltekist Lét þá Jón týgja hesta sína. Hann hafði 6 áburðarhesta. Sté

hann svo á bak og hélt á leið. Lét hann klyfjahrossin fara á undan, en

reið á eptir, og varð honum ekki þúngfært. En er menn vissu þetta, fóru

þeir á eptir í slóð þá, er Jón haföi gjört, og varö ekki til fyrirstöðu ; svo

var hún góð. þessa braut þraut ekki, fyrr en á Dalhúsum
, og var þá

Jón kominn heim með allan farángur sinn. Sagt er, að bændur hafi efnt

loforð sín við hann.

Einu sinni kom Jón á Hvalfjöru. Beiddi hann þá eigendur og skurð-

armenn að gefa sér svo mikið af hval, sem eykurinn sinn bæri. þeir voru

fúsir á að láta lítilræði þetta af hendi rakna, skáru ritjur og réttu að Jóni,

en hann tíndi á hestinn, þángað til menn héhlu, að komnar væru 50 vættir.

þá sezt Jón upp á, og ríöur þángað til hann var kominn að vallargaröi

sínum. þar sökk hesturinn, en Jón sat eptir á hvalhrúgunni.

Jón glói. (Vestfirzk sögn.) þeir Jón glói í Goðdal og Jón prófastur

Pálsson á Stað í Steingrímsfirði 1 áttust ýmsar glettur við; þókti prófasti

Jón fást mjög við forneskju og fjölkynngi og vandaði mjög um háttu hans;

mælti hann þaö eitt sinn viö hann á Kaldrauanesi, að hann mundi til

vítis fara, nema hann hafnaöi galdri, og kvað lokka hans of fagra til að

brenna þar. Jórt kvað haim iðrast mundu þeirra orða, áður hann kæmist

heim til sín. Prestur fór síðan heiinleiöis, en er hann kom í Grænaness-

sand (aðrir segja á Selárodda), féll hestur prófasts dauður niður, en hann

lét draga hestinn meö reiötýgjum út í fjörð og fór fótgángandi heim til sín.

það er enn í munnmælum , að Jón glói (er sumir nefna Glóí'axa)

væri einu sinni í hesthraki og leitaöi fyrir sér við kirkjufund á Kaldrana-

nesi, og gekk honum illa að fá hestinn lánaðan. Loksins hét Jón prófastur

nafna sínum að )já honum hest og sendi honum hann síðar; notaöi Glói

hest þann sumarlángt, en um haustið skilaði hann prófasti hestinum og

spurði, hvað lániö ætti að kosta: ,,það á ekki að kosta annað, en það,
u

sagði prófastur, „að þú hafnir galdri, en kona þín hætti að nota snakkinn

(tilberann),
u og sést af því , að bæði hafa þau hjón feingist við forneskju.

1. þar var hann prestur 173^^767^d^77L
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Haldór sýslumaður Jakobsson mœltist einhverju sinni til þess vib Jón

glóa, að haiin sýndi sér, hvernig hann færi aö vekja upp dauða mcnn.

Jón var leingi tregur, en lét þó um síöir tilleiöast. Gekk Jón þá út í

kirkjugaröinn á Felli í Kollafirði, þar sem sýslumaður bjó, og fór aö vekja

upp. En sýslumaöur horföi á aöfarir hans út um stofuglugga sinn, er gegnt

var kirkjugaröi. En er Jón haföi vakiö upp hinn dauöa, og hann stóö

gagnvart stofugluggunum , varö sýslumanni felmt viö , kallaöi til Jóns, og

baö hann í öllum hamíngjubænuin að koma draugnum niöur aptur. En

það veitti Jóni svo ervitt, að mælt er hann drægi það til dauöa.

Galdra-Brandur. (Bptiir handriti Gísla Konráössouar.) Brandur bjó i

þykkvaskógi (Stóraskógi), og var Egilsson (aðrir segja Einarsson). Hann

var kallaöur hinn fjölkunnugasti maöur. Sagt er, aö margt ílt ættust þeir

viö, hann og Kolbeinn Grímsson á Lóni, því þeir voru uppi á sömu tímuin,

en Kolbeinn var uppi á dögum Brynjólfs biskups Sveinssonar i Skálholti.

Sagt er að Brandur vekti upp kerlíngu, sem Haukadals-Haldóra er kölluð;

og er sagt, að hún hafi verið svo ramefid, þegar hann kom henni upp,

að hann hafi orðið að brjóta annan lærlegg hennar, og eptir það átti

hún jafnan að sjást hölt og seinfara. Sagt er að Brandur sendi Kolbeini

marga drauga, og væri Haldóra síðust þeirra, og því sé orðtækið:

„Haukadals-Haldóra höktir á éptirf' sé það úr vísu þeirri, sem Kolbeinn

hafi kveðið, 8em taldi nöfn drauganna , en Kolbeinn kom þeim ölluin fyrir

með kveðskap.

Maöur ]iét Bjarni og var Sveiössón; hann bjó á Vatni í Haukadal

;

Stóriskógur í Náhlíð á land að vatninu aö sunnan, en Vatn aö noröan.

Bjarni bað Braiid að leggja saman við sig um veiðina í vatninu; voru

þeir og góöir vinir; er og mælt, aö Bjarni næmi mikið af Brandi; í

vatninu hefir jafnan verið góð veiöi. En bráöuni fór Bjarna aö gruna

um brögð Brands, og þóktist sjá, aö faann heföi fjölkynngi í frammi, því

liversu mikil mergö silúnga sem honum virtist vera í ádráttunum , uröu

þöií? þó alliáir, þegar til skipta koin, og þaö þó honum virtust þéir koma
hundruöuin saman á land; var eins og veiðin hyrfi nálega öll sanian á

Skóginn. Bjarni vildi ekki deila um þaÖ viö Brand, og tók þaö ráö aö

hafa l&gnet viö noröurhorn vatnsins, sem hann lagöi meö krókstjaka, og

tóku margir þáö eptir honum, sem áttu veiði í vatninu ; vildi harm þá ekki

eptir þaö leggja saman við Brand að draga í ósinn, og það þó Brandur

heimti það af honum. þóktist nú Brandur vita, að hann veiddi norÖan til

við vatniö, og hugði hann þvf, að hrekkja Bjarna. ]>aö var eitt kvöld, aö

Bratidur íór til Kvennabrekku, og dvaldi þar alléingi viö uppvakníngu. Brandur

fékk komiö upp draugnuin, og var hann mikill fyrir sér. Skipaöi liann draugnum,

aö fara í net Bjarna; skyldi hann þýngja þau svo, aö Bjarni þreyttist aö

draga, en þegar minust varöi, skyldi hann stökkva yfir höfuð Bjarna, og
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mundi l>á duga. En þar er nú frá aö segja, aö Bjarni gekk til vatnsins,

aÖ vitja um net sín; voru þau þá ærið þúng, og eitt, svo yfir tók; fór

Bjarna aÖ gruna, aÖ ekki muiuli alt meÖ feldi ; tók hann þá til sinna ráöa,

og stefndi því á buvt, sem þýngdi nctiö. Sá hann þegar flixu eina á eyri

viö vatniö, undan gili því, sem Rekagil heitir; haföi sendíngin ekki þoraö

nær Bjarna; stefndi Bjarni hcnni þá til sín, og fór hún það mjög nauðug.

Spyr hann hana nii tíðinda, og hver liefði sent hana, og varð Uúti að segja

honum, eins og var. Sagði Bjarni þá, að draugurinn skyldi aldrei hafa

friö, hvorkiíjörö nc á, fyrr en hann heföi drcpið Brand eða eiuhvern, sem

honum væri kærastur. Drauguídnn sagði það ekki vera sitt meðfæri, að

sækja að Brandi í bæinn. Bjarni licimti þá, aö liann færi á glugga, svo

meö öllu yrði myrkt í baðstofunni. En þess er að geta, að þenna dag var

Brandur hciina í Skógi
,

og var honum allórótt
; þókti honum , sem sér

mundi ekki hafa geingið alt að öskum í viðureigninni við Bjarna. Fyrra

hluta dags var hann inni, og bauð hann öllum lieimamönnum sínum að

vera inni, en fara alls ekkcrt út; cn þegar leið á daginn , dimdi svo á

gluggana, að ekki sáust handaskil í baðstofunni; gekk þá Brandur loks-

ins út, og varð hann þegar að taka á móti draugnum, og komst Brandur

ekki í bæinn aptur, heldur hörfaði í hcsthús eitt og varöist þaðan. Brandur

liafði pilt cinn til fósturs, sein Bcrgur het, og unni hann drcingnum mjög;

hann var úti þenea dag, og lck ser í Skógakots nió. Draugurinn særði Brand

mjög, svo haim höríaöi undan. tíókti þá draugurinn þar aÖ, sem dreingurinn

var, og drap bann, og fannst hann blár og blóöugur eptir hann. þókti Brancli

þetta hið mesta mcin ; tók hann |>ó Bcrg og tlutti hann í hcsthúsiö, magnaði

hann og skipaöi honum aö fara og drepa Bjarna, cf kostur væri á, cöa að

öðrum kosti, aö drcpa allar kýr hans. Fór Bcrgur [>á á staö. Nú cr aö

scgja frá Bjarna, aö honum gerðist ómótt, og svefnhöfgi kom yfir hann,

eins og að honum sækti; fór hann þá út, og var honum enn órótt; síöan

fer hann ofan aö vatninu, til aö vita, hvort hann sæi þar eingin missmiöi.

En þegar hann kom ofan að vatninu , leit hann heim til bæarins
;

fjósið

var á bak viö bæinn ; sá Bjarni l>á, aö strákur einn skauzt þar inn. Bjarni

hljóp }>á heim, og varð hann þess var, aö feetta var Bergur, og var hann

búinn aö drcpa eina af kúm hans, en meira gat hann ekki aðgcrt, áöur

Bjarni kæmi að. Scndi liann Bcrg nú aptur Brandi. Fór hann þá að Skógi

og sókti að Brandi, og það svo mjög, að aldrei mátti hann fara að heiman,

þvi þá drap hann bæði hciinamenn hans og fcnaö. Fylgdi draugur þcssi

Brandi síðan. Sagt er að Brandur flytti lík Bergs í Haukadalsvatn, og

færu l>eir báðir í vatnið, Brandur og Bjarni, þegar þeir voru dauðir. Attu

þeir opt að vcra að kasta Bcrgi milli sín, og brast þá ísinn af vatninu,

og það þó hörkufrost væri. það er sögn, að Brandur byggi áður í Laxárdal,

og hcfði t>á undir ábýlisjörð sína land undan Stóraskógi, en síðan, þcgar

hann var kominn að Stóraskógi, hafði hann sania landiö undir Skóg aptur.
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Einhverju sinni var þaÖ, aö smali Brands sa inn um rifu á húsi eiuu, sem

Brandur var í; sá hann þá Brand taka upp úr kistu einni lereptsstránga

stóran, rekja hann í sundur og taka úr honuin mannshöfuö meö miklu

hári; setti hann það á kne sér; kenibdi því vandlega og las síöan yfir því

þulur sínar, sem sveininn ekki gat numiö; varö þaö þá aö heilum manni.

Skipaði Brandur honum |>á að fást viö gest, sem færi aö garöi. Ekki

vissi dreingur meir, en það þóktist hann vita, aö sendíng Brancls mundi

hafa sigrað, því liún kom inn aptur, og veitti Brandur henni sama um-

búnaö. Æriö fll þókti aösókn Brands ; er það sagt, aö vinnukona ein fór

út í fjós á bæ einum þar vestra; sá hún þá í auðum bási höfuökúpu af

manni með kjálkunum og tugöi sem ákaiást. Stúlkan varö mjög hrædd,

og hljóp inn í baðstoíu. Bóncli var háttaður; heyrðist þá bariö eitt högg

mikiö. Bóndi baö l>á vinnukonuna að fara til dyra, til að vita, hver þaö

væri, en hún lezt ekki þora þaö; heyrðist |>á enn bariö eitt högg, ógurlega

mikiö, og skruðníngp um leið; fór þá þóndi út, og voru þá Ijalir allar

hrundar, sem festar höföu veriö í bæardyrunum til lopts; en ekki varö

annaö aö meini í I>aÖ sinn, en snemma morguninn eptir kom Brandur.

Brandur var auðugur, og helt marga vinnumenn. Einu sinni voru þeir og

smali Brands, sem var unglíngur, að slá túniö; kemur þá Branclur til þeirra,

og bauö þeim út í glímu, en einginn þeirra vildi takast á viö hann. Loks-

ins neyddi haun smalann til að glíma viö sig. þegar þöir höföu glímt

uin hríð, féll Brandur, og var þegar örendur, og uröu afdrif hans þannig;

var lík hans síðan boriö lieim. þá var sá siður, að sauma líkblæur utan

að líkum, og skyldi jafnan bíta úr nálinni, cn ekki slíta. Fór nú vinnu-

kona ein að sauma utan um líkið, en þegar hún ætlaði að bíta úr nálinrii

fyrsta nálþráöinn, datt hún niður dauð. Tók þá önnur vinnukona viö, þar

scm hin hætti, og fór það á söinu leið. Vildi þá eingin ráðast til að

sauma ]>að, sem eptir var, nema clóttir Brands, gjafvaxta mey, sem hét Guð-

rún; ifl.uk liún viö aö sauma utan um líkið, og sagði síðan: „Hvaö ætla mér

veröi nú að sök.
u þá sagöi líkiö : „þú ert ekki búin aö bíta úr nálinni

ennþá. u i^á sagöi hún: „þ»á skal slíta, en ekki bíta, bölvaöur, u og

stakk þegar nálinni í iljar honum. Varð henni ekki meint við apturgaungu

Brands, og þókti hún jafnan rösk kona.
r

I vörðu einni, skamt frá Skógi, fundust margar mannakúpur, og sögöu

menn, aö Brandur heföi ætlaö t>ær til fjölkynngis.

Sœinundui' prcsíur Hólm. 1
(Tekiö optir sögn manna í BorgaríirM.) Sæm-

unclur Hólm var í mörgum hlutum ólíkur öðrum mönnum og undarlegur í

háttumi Hann átti að vera kominn af álfum, og margar sögur eru af

honuni undarlegar. Galdramaður átti hann og að haía veriö, og er þessi

ein galgrasaga af honum.

íTprestur a6 Helgafelli 1789—1819, dó 5. aprií 1821,
~
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Sæmunclur læröi í Hólaskóla. ]>ar átti hann marga öfundarmenn og

vildu margir aí skólabræöruin hans, aö hann yröi fyrir einhverri hneysu.

Einu sinni bar svo við, aö klukkan mikla, Líkabaung, féll niöur, og sáu

menn ekki ráð til aö koma henni upp aptur á rambaldann. Vildi þá

skólameistarinn gjöra mannsöfnuö til aö festa upp klukkuna. Sæmundur

heyröi það, og sagði, aö það gæti einn maöur gjört. þ&ð heyröu öfundar-

menn hans og vildu nú láta hann veröa sér til minkunar. Hertu þeir nú

á honum, svo baim gekkst undir aö koma upp kliikkunni aleinn. Lofuöu

þeir honnm kaupi fyrir, ef hann yrði búinn aö koma klukkunni upp á

ákveönum degi, en ella skyldi hann skömm af hafa. Nú leiö svo fram að

hinum ákveöna degi, að ekki átti Sæmundur viö klukkuna, og gjörðu félagar

hans mjög gys að þessii. Hann lét, seni heyröi hann t>aö ekki. Daginn

fyrir hinn ákveðna dag kallaði skólameistarinn Sæmund fyrir sig, og spurði,

hvort hann vissi nokkurt ráö til að efna loforö sitt. Sæmundur lét lítiö

yfir því og fór burt. — Uin kvöldiö var myrkt mjög. Um nóttina fer

Sæmundur út, en um morguninri er hann i rúmi sínú. Var ]>á klukkann

uj)p komin um morguninn og vissi einginn hvernig Sæmúndur heföi orkað

slíku. En hann sagðí eingura neitt um l>að anbað , en að hann hefði um
nóttina í'arið út í fjós og látiö moð i meis.

Jóliannes á KiHtjubóli. (Eptir haudrití sora Benodíkts pór^arsonar á

Brjánslœk.) Jóhauncs het maöur og var Olaisson; hann bjó á Kirkjubóli í

Arnarííröi, og varö gamall, og liíöi fram yfir miöja 19. öld. Hannvarhald-

inn galdramaður, og |>ókti |>ar mörg raun á verða, og eiga Arnfirðíngar

ýmsar sögur um l>aö. Jóhannes átti mörg börn, sem öll dóu úng og

vofeiflega, var það kent galdrákukíi Jóhannesar. í grend við Jóhannes bjó

eitt sinn Guðrún skálda, systir Jóns présts Vestmaiíns Jónssonar, Úlfssonar.

Guðrún var lialdin ákvæöaskáld, og htíit í anda. Hún var fátæk; átti hún

eina kú undir baðstoiuloptí sínu. Einu sinni sagöi tíún svo frá, að hún

hefði seö strákdraug koma inn í baöstoi'una, og ætlaöi hún Jóhannes mundi

hafa sent hann. Sá hún nú, aö dráúgiMnn ætlaöi undir loptiö til kýriniiar,

„og dró eg mig |>á ofan,
11 mælti Guðrún, ,,en hann fór burt og kom ekki

aptur/' Kinu sinni veiktist kýr á bæ í grend við Jóhannes. Heldu menn,

aö hað mundi vera af óhreinum anda. Var nú leitaö til Jóhannesar, og

hann beðinn, að reka hinn ílla anda út af kúnni. Jóhannes mælti, aö farið

skyldi í fjósið, og kallað hátt þcssum orðum: „Jóhannes á Kirkjubóli biöur

að heilsa kúnni. u þetta var gjört, eius og hanií mælti i'yrir, og batnaöi

kúnni. A Alptamyri Iijá Markúsi presti þórðaréyni varö þaö eitt siimar,

aö peníngur allur, kýr og ær. skemdust mjög af undirflogum á dal heim,

sem Krákudalur heitir. Ætluðu menn, að meiuvættur mundi valda. Var

þá leitað ráða til Jóhannesar; en hann mælti svo fyrir, aö smali skyldi,

þegar hauu rœki feð á dalinn, kalla hástöfum þessum orðum: „Jóhannes
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Olafsson á Kirkjubóli biður aö heilsa dalbúanum.'' Var nú svo gjört, og

gjöröist að fjárskemdunum , en mælt er, að Jóhannes hafi á eptir svaraö

til, aö slíkt skyldi hann aldrei optar gera.

Tjaldanes heitir jörö í Arnarfirði; hún er kirkjujörð frá Álptamýri.

Jörð þessa falaöi Jóhannes til byggíngar af sera Markúsi , en fékk ekki.

En þegar Jóhannes frétti, aö prestur leið af aðsókn dysbúans, mælti haun

:

„Jeg skyldi hafa stuggað við dreingnum hans, ef hann hefði bygt mér

Tjaldanesið."

Arnpór a Sandi. (Eptir handriti frá Jóni BorgfirMng.) 1 Á Sandi bjó leingi

sá maður, sem Arnþór hét. Hann þókti á sinni tíð vera einhver hinn

öruggasti kunnáttu- eða galdramaöur, og var hans opt leitað úr nálægum

sveitum, bæði til að setja niöur drauga og fleira. Einu sinni vildi það til

á Hólum í Laxárdal, aö þar hvarf barn fárra vetra, og brátt var sent

ofan til Arnþórs að spyrja, hvar barnið væri niður komið. Arnþór fór síðan

upp að Hólum, og bað þá konan, inóöir barnsins, hann aö ná aptur barninu.

Hann var þar síöan um nóttina. þar eru margar fagrar klappir, eöa

klettar, rennsléttar framan, og tignarlegar á að líta. Um morguninn spyr

móöirin eptir barninu; sagöist Arnþór að sönnu vita, hvar það væri niöur

komiö, en að það væri ekki til neins, að ná því aptur, því það væri svo

heillaö, að það yrði aldrei mönnum sinnandi, en hún bað hann, hvaö sem

gilti, að ná barninu. Hann var þar svo aðra nótt. En um morguninn

segir hann konunni, að barninu geti hann náö, en lifandi fáist það ekki;

en hún kvaöst heldur vilja fá líkiö, en þaö væri bjá álfum. Svo er hann

þar þriðju nóttina, og þá fer hann upp aÖ klöppunum og heimtaði barnið

fast ; brast þá sundur klöppin, og kona gekk þar út, og bar barniö á hand-

legg sér; en þegar hann heimtaöi barniö á ný, sló hún því viö bergið,

svo heilinn hraut út, og kastaði svo líkinu til Arnþórs ; hann færöi það

móðurinni, sem tók við því fegins hendi, og launaði Arnþóri þángað-

komuna.

. Eitt kvöld var það , aö Arnþór bjó sig eins og hann ætlaði burtu,

samt fór hann ekki, heldur sat á rúmi sínu og lagði vetlínga sína hjá

sér. En þegar leiö leingra fram á kvöldvökuna, komu 12 menn inn á

baöstofugólfiö , bláklæddir. fcá tók Arnþór vetlínga sína undir eins, stóö

upp og gekk meö þeim. þeir voru úr Litlufjörubjargi; (bjarg þetta er

vestan við Fljótsósinn)
,
og verið sendir til að sækja hann til að sitja yfir

huldukonu, sem lá á gólíi, og gat ekki fætt. Arnþóri fórust ljósmóður-

verkin vel úr hendi, og var síöan í viuskap við þá, er bjuggu þessu

bjargi ; en það var sögn manna aö þar væri heilt huldufólks kóngsríki, og

heföi þaö nokkurn skipastóí á vík einni þai* nálægt. Um þetta leyti hvarf

barn þar úr Köldukinn. [>eir, sem barniö mistu, fóru undir eins til Arnþórs,

1. Sögumaöur ætla eg muni vera Björn Jóhannesson á Finnstööum í Kinn.
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og Vigfúsar prests , sem l>á var á þóroddsstööum í Kinn, og spuröu þá,

hyar barniö væri niður komiö, og báöu |>á, aö ná því, cn l>eir sögðu, aö ckki

væri til neins aö ná þvi, því það væri oröiö svo umbrcytt, en glettu gætu feeir

gertþeim, scm hoföu tckiö I>aö, og að stuttum tíma liöiium sprakk fram og

hrundi pártur einn af fyrrnefndu bjargi, sem var heimili l>ess, er barniö tók.

Fyrrnefndur Vigfús prcstur var galdramaöur og kunníngi Arnþórs, og ein-

hverju sinni hjálpuðust beir aö, aö seija niöur draug í fen eöur pitt í

þórstaðarmýri
,
og varð hans aldrei vart framar. Einu sinni voru Arn]>óri

sendir!2— lGsveinar af Vcsturlandi, og áttu þeir að taka bæinn Sand upp

meö Arnl>óri, og öllu, er honuin fylgdi, og flytja vestur, en þeir komust

ckki nenia að Fljótinu, geihgu L>ar um gólf og mæltu fyrir niunni ser:

„Arnþór á Sandi,

eg vil finna þig;

dregst að höndum vandi,

konidu og findu mig."

En Árhþór kom ekki aö heldur, en þegar honum leiddist úr þeim

nauöið, iekk hánn rauöan sokkbol hjá konu sinni, fór ineð liann út á haug,

og tíndi tianh fullan með saur; kom hann lionum síöan til sendimannanna

og skipáði þeim að fara til baka, og færa sokkbolinn þcim, scm sendi þá. Með

það sneru þéir aptur. En á leiöinni vestur, á heiöi einni, mætti þeim maður, sem

sá til þéirráf, aö ]>eir voru sífeldlcga aö fijúgast á um sokkbolinn, L>ví hver um
sig vildi hljóta þá sæmd, aö gcta afhent hann húsbónda sínum, L>egar l>eir kæmu
héim. Arn|)ór átti vinkonu eina; var l>aö huldukona, sem átti hcima í stcini

íángt á fjalli vestur frábænuinBjörguin. Ilana lieimsókti liann opt, því hún

var mjög fróð, og gat stundum sagt honum l>aö, scm hann ckki vissi,

cnda þó fróöur væri. Arn]>ór var hcnni næsta kær. Eitt haust var l>aö, að

eldur sást í hrauninu, suður frá bænum á Sandi, þar sem Stiggeyrar heita.

Hvert kvölcl, ]>cgar dimma tók, var cins og bál væri þar kynt, en einginn

vissi, hver bálinu mundi valda. En l>cgar þetta haföi sezt nokkur kvöld,

fór Arnþór að hitta vinkonu sína, og spurði hann liana, hvernig á eldi

þessum stæöi, en hún kvaö hann það cingu skipta, og baö liann, aö forvitn-

ast ekkert um eld þénnáj hversu opt sem hann sæi hann. En nokkru

seinna eitt kvöld, þegar eldurinn kom upp, þoldi Arnþór ekki leingur við

fyrir forvitni, og gekk á stað suður með hrauni, og L>egar hann nálægðist

cldinn, sá hann, að karl sat við cldinn, ckki mjög lítill mcð stóran járn-

staf með krók á enda í hcndi, sem hann skaraöi aö eldinum með. En
þegar hann kom enn nær, stóð karlinn á fætur skjótlega, og reiddi stafinn

að Arnþóri, en í ]>ví bíli kom vinkoua hans að, og hjálpuðust þau síöan

að, aö fyrirkoma karlinurn, svo hans varö aldrei síöan vart; en fult áttu

]>au í fángi meö hann , því hann var hraustur vel
,

og iiíúr viöureignar.

l^egar Arnþór lá banaleguna, sagöi liann svo fyrir, að ]>egar hann væri

dauður, skyldi i'ara með lík hans eins og vanalegt væri, og kistuleggja, cn



EINSTAKIR GÁLDRAMENN. 605

hreifa síÖan kistuna ekki úr stað, heldur segja presti til, og mundi hann

t>á koma, og vcröa líkinu samferða til legstaöarins, og lagöi Arnþór ríkt á,

að þeðsari fyrirsögn sinni væri vel fylgt, aö öörum kosti kvaö hann ekki

mundi Imrfa, aö hafa fyrir, að jaröa sig. En l>að bar til þess; aö einliver

vættur, líklega vinkona hans , haföi beöiö hann , aö eptirláta sér líkainann,

eöa leyfa sér, aö ná honum, fegar hann væri dauður. Amþór vildi ekki

leyfa }>etta, en hún haföi heitiö, aö ná honum samt, og þ'ess vegna haföi

hann l>essa fyrirsögn um meðferð á líkinu ; lika haföi hann sagt presti frá

öllu saman. Nú, fcegar Arnþór var dauöur, var fariö með líkið að öllu

eins og hann haföi sagt, en fregar fara átti á stað, að sækja prestinn, gerði

þvílíkt manndráps veður, aö ekki var kviku úti líft, og gekk l>etta í ferjú

skipti, l>egar sækja átti prestinn, og var l>ví alt af snúiö aptur. Loksins

var lagt á stað með líkið, og var veður gott, en þegar líkfylgdin var

komin suöur fyrir völlinn, i>ar sem heitir í Krubb, mætti presturinn l>eim,

og gekk hann l>á undir eins aö kistunni, og lyfti upp einu horninu, og

spurði l>á, sem með fóru, ]>ví ]>eir væru að flytja kistuna tóma. Var kistan

þá slegin upp, og var hún tóm. Prestur vcitti þeirn, sem kistuna höfðu

tekið, i>úngar átölur fyrir það, að géir bíöu hans ekki, og hreyföu kistunni

nokkuö, fyrr en hann kom. í vallarhorni á Sandi heitir drauga-tópt, því

þar haföi Arnl>ór einhverju sinni sett niður draug.

HeyvilMian. (Eptir handriti þorvaroar Ólafssouar.) Eilltl SÍUllÍ var bólldi

á bæ; hann var auöugur aö fé og starfsmaður mikill. Hann átti dóttur

eina barna; hún var gjafvaxta orðin, er l>essi saga gjörðist. Efnileg var

hún og vel að sér, og starfskona svo mikil, að menn undruðust, hvað miklu

hún gat af kastað. þaö vissu menn, að hún hafði eitt sinn heitið l>ví, að

eiga eingan mann, nema t>ann, sem hún hefði ekki viö aö raka eptir í

túni. Einu sinni kemur förukarl til bónda í byrjun túnasláttar og falar

kaupavinnu. Bónda lízt ekki vel á manninn, en lætur i>ó til leiðast að

taka hann einn eða tvo daga fyrst, og reyna hann. Fara rnenn nú að

hátta um kvöldið, t>ví liðið var á dag, l>egar maðurinn kom, og er förumað-

urinn látinn sofa hjá lúkugati. Sofa menn nú af um nóttina og um morg-

uninn fara allir á fætur til sláttar. Nú líöur fram aö dagmálum, og vaknar

ekki förumaöur. Búrdyr voru undir loptinu nálægt rúmi l>ví, sem hann

svaf í. þegar búiö er aö mjalta, skellir húsfreya búrhurðinni svo fast, að

förumaður rumskar. Fer hann fram af i>essu að klæða sig, en er H mjög

leingi aö því, og um hádegi kemur hann út og signir sig, dregur orf

með læri allóliðlegt, og spyr bónda, hvar hann eigi að bera niður. Honum
er vísað í völl í túninu, sem Vítisvöllur var kallaður; er nú ekki laust viö,

aö sláttumenn hendi spaug aö kaupamanni. Fer hann nú að slá. Menn
taka eptir því, að fljótt stækkar bletturinn, svo alla undrar, l>ví jörö l>ókti

ætíö ótjál í Vítisvelli. Um miömundabil fer bóndadóttir aö raka hjá kaupa-
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manni, og geingur seint á ljána. Hún fer nú úr utanyfirfötum og keppist

við, sem hún orkar, en hefir ekki við að heldur. Um nónbil hleypur hún

lieim, sækir fulla grautarfötu og ber til kaupamanns, og kastar átta spón-

um í slægjuna hjá fötunni. þá mælti kaupmaður: „Á einn að sleikja?"

Bóndadóttir svarar: ,,Svei þér nú; fcetta varstu meiri mér.u Var svo sagt,

að kaupamaður hefði 8 púka sér til hjálpar við sláttinn, en bóndadóttir

7, og að hún hafi aldrei séð þann áttunda. Er svo mælt, að síðan færi

kaupamaður úr lörfum sínum og hafi hann innan undir verið skrautbúinn

maður og hinn ásjálegasti. Bar hann bónorð sitt upp við bóndadóttur

og fékk hennar, og bjuggu þau síðan á bæ þessura eptir föður hennar og

endar svo saga þessi.

Skipreikinn. (Eptir handriti séra Skúla Gíslasonar á Stóranúpi.) Einu sinni

sást skip frá landi á Vestfjörðum; var það harla stórt, og hagaði seglura

undarlega. Komust menn að raun um, að þetta var rænfngjaskip; varð

fólk á næsta bæ hrætt mjög, og ráðgjörði að flýa. Gamall maður var þar

á bænum, og sagði hann, að gömlum fauskinum væri ekki vant, hann skyldi

vera úti og vaka, til að taka við gestum, cn alt fólk annað fara inn og

hátta, en líf þess lægi við, sem út kæmi. Fólkið gegndi þessu
,

því tað

vissi, að karl var fjölkunnugur, enda var komið kvöld og fariöað skyggja;

þetta var að áliðnu sumri. þegar er fólkið var háttað, skall á ofsa-veður,

svo t»að brakaði í hverju tré
,

og var eins og alt ætlaði ofan að gánga.

Um morguninn valt sjórinn kolmórauður, en ofveðrinu var létt af. þegar

að var hugað , sást , að karl mundi hafa sezt upp á hjall , er var skamt

frá flæðarmáli; hafði hann íokið ofan af honum, og lamizt til bana, en

skipið hafði molazt í spón og allir skipverjar farizt; en Vestfirðíngar

bjuggu leingi að rekanum.



4. FLOKKUR

NÁTTÚRUSÖfiUR.

„Náiö er nef augum," þar sem galdrarnir eiga hlut aö máli, sem um
hefir veriö rætt í fyrirfaranda flokki, og sögur þær, sem gánga af hinum

huldu öflum náttúrunnar. TöfrabrögÖin , sem einginn kann lag á , nema

kunnáttumaöurinn einn, eru aö miklu leyti undir því komin, aÖ hann beri

skynbragö á náttúruöflin, sem öörum mönnum eru ókunnug, og þó veröur

alls ekki með vissu ákveöið, hvaö almenníngi sé kunnugt, og hvaö hinum

einstöku. Hins vegar svipar náttúrusögunum mjög til annara atriöa í

munnmælum, þar sem mörg dýr, sem kynjasögur fara af, gánga næst

óvættum, meö því sögur fara ekki einúngis af sérstökum eiginlegleikum

þeirra, heldur og af uppruna einstakra skepna og hluta í náttúrunni, og

snertir þannig sambandiö viö yfirnáttúrlegar verur. Eins eiga náttúru-

sögur náskylt við kreddur ; því nálega kemur einhver kredda fyrir í hverri

þeirra. Af þessum ástæöum þykir þó réttara, aö taka þær sögur hérfram

sér í lagi, sem lúta aö náttúrunni og náttúru viðburðum, en að sleingja

þeim saman við hin áviknu atriði, enn ]>ótt hér sé ærið vandbæfi á, hvaö

taka cigi, og hverju eigi að vísa annarstaðar til sætis.

1. GEEIN^^
:i

.^
.'

\

DYRASÖGUR.

a) Aö nokkru leyti á hér heima sú hjátrú, að ýmislegt útvortis á

nýfæddu barni tákni bæöi andlega og líkamlega hæfilegleika, sem það muni

hafa á síöan. 1 þess hefir áður verið getiö, aö það barn, sem borið væri

í sigurkufli, yröi gæfuraaöur, 2 og eins þess, að draugar áræddi ekki framan

að sambrýndum mönnum, né þeim, sem hefðu loöinn kross á brjóstinu. :{

það er og trú nmnna, að þau börn, sem fæðast með (tveimur) tönnura,

veröi skáld; þær tennur heita ,,skáldagemlur.
u Einnig segja menn, að

þeir verði góð skáld, sera sé svo túngulángir. aö þeir nái meö henni upp

í nefið á sér (miðsnesiö). Um hendur manna er það trú, að saman iari

1. Einginn skyldi furöa sig á því, aö maöurinn aö líkamlegum eiginlegleikum til cr

talinn meÖ dýrunum, }jar sem hann er álitinn efsti liÖurinn í sköpunarfestinni,

2. Sjá H, 3. grein, 355. bls.

8. Sjá IH, 1. grein, 405. bls.
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„stutt hönd og stelvís maður," og „laung hönd og lyginn;" en þó er sá

kallaður „fíngralángur," sem þjófgefinn er. Fattar fíngur eru nefndar

„smíöafíngur" á sveinbörnum, en „saumafíngur" á meybörnum. 1

b) Flciri sögur og merkilcgri eru um f er fætlín gana, en manninn,

og skal hér fyrst getið bjarnarins. Um hann er það almenn sögn , að

hann sé svo heitrar náttúru, að hann kcnni aldrei kulda, og er sá eigin-

lagleiki hans kallaður bjarnylur. þenna sama eiginlegleika er sagt, aö

sumir menn hafi, en l>að eru þeir einir, sem bornir eru á bjarndýrsfeldi,

og er bað talið víst, að ]>eim verði aldrei kalt. I fornsögum er og getið

bjarnyls. 2

Björn á börn. (Eptir handriti sðra Jóns NorÖmanns.) það er sagt um
björninn, að hann se maður í álögum, og eigi birnan börn, en þau verði

að húnum, ef hún nær að slá yfir þau hramminum. Frá l>ví hefir verið

sagt, að í Grenivík á Grímsey hafi maður einu sinni komið út, og séð

birnu, sem bar sig hálf aumlega. Hann sókti henni inn kúamjólk, og gaf

henni. Seinna um kvöldið
,
þegar hann fór að taka til heyið , lá hún í

hlöðunni og var að gjóta. Hann náði l>á einum únga hennar, og var það

almennilegt meybarn. Fór maðurinn svo inn með barnið, og ól i>að upp

nokkra stund; óx hún og dafnaði vcl, en sókti mjög út þegar hún var

komin á legg, og til sjávar. Loksins tókst henni að komast út á ís á

víkinni; kom t>á birnan að, og brá yfir hana hramminum; viö l>aö brá

henni svo, að hún varð að bjarndýrshún.

CJrímseyíngurinn Og bjarndýrið. (Eptir Ungsmannsgamni. I, Reykjavík,

1852, 24.-26. bls.) Einu sinni vildi svo til um vetur, að eldur dó í Grímsey,

svo ekki var kveykt upp á nokkrum bæ. fcá voru logn og frosthörkur

svo miklar, að Grímseyarsund var lagt með ísi og kallað manngeingt.

Grímseyíngar réöu l?að þá af, að senda menn til meginlands, til aö sækja

eld, og völdu til }>ess þrjá hina vöskustu menn í eynni. Hófu ]>eir ferðina

snemma morguns í heiðríku veðri, og fylgði fceiin fjöldi eyarskeggja út

á ísinn, báðu þeini Íukkuíegrar ferðar og fljótrar apturkomu. l>að segir

nú ekki af ferðum sendimanna, fyrr cn þeir á miðju sundi koma aö vök

einni, sem ekki sá fyrir cndann á, og var svo brciö, aö tveir gátu mcö

naumindum stokkið yfir hana, cn einn treysti scr ekki til þess. þeir réöu

1. þctta cru munnmæli; on l>aÖ yrði licljarlángur kapítuli, cf lior œtti að tiltína öll

þau einkenni, sem talin eru á líkama mannsins, eptir temperamentunum , í náttúrufræÖis

og lækníngabókunum eldri, scm auosjáanlcga eru útlagÖar á fyrri öklum. þcssleiöis er

t. d. margt í Hamrendabók, som eg kalla svo, af pví cg hoii fcingib' hana írá Guömundi

bónda Jónssyni á Hamrendum i Stafholtstúngum ; hún er mcstmegnis „skrifuö aö nýu"

um miÖja 18. öld.

2. HávarÖar saga ísíiröíngs. Hólum 175G, 39. bls.



DÝRASÖGUR. 609

honum þá að hverfa aptur til eyarinnar, og héldu áfram ferð sinni; en

hann stóð eptir á vakarbarminum og horföi á eptir þeim. Honum var

nauðugt aö hverfa aptur viö svo búiö, og ræöur því af aö gánga með
vökinni, ef hún kynni að vera mjórri í einum stað en öðrum, þegar á

leið daginn, fór að þykkna, og gekk upp sunnanátt með stormi og regni.

Isinn tók aö leysa sundur, og maðurinn varö loks staddur á jaka einum,

sem rak til hafs. Um kvöldið ber jakann að stórri spaung, og geingur

maðurinn upp á hana. Sér hann l>á bjarndýr skamt frá sér, sem liggur

þar á úngum. Hann var orðinn kaldur og svángur, og kveið nú fyrir

lífinu. þegar bjarndýrið sér manninn, horíir það á hann um hríð; síðan

stendur i>að upp og geingur til hans og alt í kríngum hann, og gefur

honum merki, að hann skuli leggjast niður í bælið hjá úngunura. Hann
gerir það mcð hálfum huga. Síðan leggst dýrið niður hjá honum, og breiðir

sig út yfir hann, kemur honum á spenana og lætur hann sjúga sig með

úngunum. Nú líðar nóttin. Dagimr eptir stendur dýrið upp, geingur

spölkorn frá bælinu og bendir manninum að koma. þcgar hann kemur

út á ísinn, leggst dýrið niður fyrir fætur hans, og bendir honum upp á

bakið á sér. þegar hann er kominn þvf á bak, stendur dýrið upp, hristir

sig og skekur, uns maðurinn dettur niður. það gjörði þá ekki frekari til-

raun að sinni; en mánninn furðaði mjög á þessum leik. Nú liðu 3 dagar,

og lá maðurinn á næturnar í bæli dýrsins, og saug það, en á hverjum

niorgni lét það hann fara sér á bak
,
og hristi sig , uns hann gat ekki

leingur haldið sér. Fjórða morguninri gat maðurínn haldið sér á baki

dýrsins, hvernig sem það hristi sig. þá leggur l>að á áliðnum degi til

sunds með iriarininn á bakinu ,
og syndir með hann til eyarinuar. þegar

maðurinn kéíriur í land, geingur hann upp á eyna, og bendir bjarndýrinu

að koma á eptir sér. Hánn géingur heim til síri á undan því, og lætur

þegar mjólka beztu kúna í fjósinu, og gefur dýrinu að drekka nýmjólk,

eins og það vildi; síðan geingur hánn á undan því til fjárhúss síns, lætur

taka tvo vænstu sauðina ogdrepa, bindur þá sáman á horntinum, oglætur

þá um þvert bak á dýrinu. þá snýr það til sjávar og syudir út til

únganna. En l>á var gleði mikil í Grímsey, því meðan eyarmenn liorfðu

undrandi á eptir bjarndýrinu, sáu þeir skip koma úr landi, er sigldi

hraðbyri til eyarinnar; væntu þeir þar hinna sendimamianna með eldinu.

Bjarndýp glímir viö tunnu. (Eptir sama kveri, 59.—Gl. bls.) Undir

bröttum hálsi á Vestfjörðum stendur bær einn; þar bjó einu sinni ríkur

bóndi, sem átti stóran hjall uppi á hálsbrúninni , er hann geymdi í bæði

fiskæti og ýinsa aðra muni. Frá bænum lá bcinn vegur upp á hálsinn

rétt feam hjá hjallinum. Vegurinn var djúpur og leit út eins og traðir,

því stórgrýti var raðað beggja megin, en sléttur var hann í botninn. Bóndi

verður þess var , að á kveldin , þegar dimt er orðið , kemur bjarndýr og

I. 39
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geingur raklciðis upp veginn að hjallinum; sókti bað l fisk bónda, og

hafði þegar gjört honum allmikiö tjón. Hann hugsar þá upp ráð , til að

venja bángsa af fiskátinu. Hann lætur búa til afarstóra tunnu, sem fylti

rétt upp í veginn, þegar henni var velt niöur hálsinn, fyllir hána þar meö
grjóti og býr vel um botninn. Nú lætur hann tunnuna liggja á hálsbrún-

inni, þarsem trööin byrjaöi
,

og bíöur sjálfur , uns bángsi kemur. Hann
kemur í sama mund og vant er, og geingur grunlaus upp hálsinn. En
þegar hann er rétt aÖ kalla kominn upp , veltir bóndi tunnunni á móti

honum. Bángsi kemst þá ekki leingra. Tunnan sókti meö ákefö niöur

brekkuna, en bángsi streyttist viö af öllum kröptum aö stööva á henni

feröina. Hannmátti ekki snúa sér viö, því þá var tunnan óöar í hælunum

á honum , ekki gat hann heldur stokkiö yfir hana, því hann varö aö neyta

allrar orku til aö spyrna á móti henni, svo hún ekki skyldi velta ofan á

hann. Meö þessum aöburöum var hann aö glíma viö tunnuna alla nóttina;

smámjakaði hann sér aptur á bak undan henni, uns bæöi voru komin

niöur á jafn sléttu. Var þá bángsi kominn aö niöurfalli af þreytu. Hann
snautaöi þá í burtu og leit hornauga til tunnunnar, en bóndi hló á eptir

honum, og haföi upp frá því hjall sinn í friöi fyrir honum.
f f

Dýrhóll. (Eptir handriti sora Jóns NorÖmanns.) A LágheiÖi í OlafsfirÖi er

hæð ein, sem Dýrhóll heitir. Hann dregur nafn af því , aö einu sinni lá

þar bjarndýr. Meöan dýrið hélt sig þar, gekk maöur einn yfir heiði með

atgeirsstaf í hendi. l>egar dýriö varö var við manninn, stóö þaö upp og

hristi sig, en lagðist aptur, er það sá atgeirsstafinn. Nú gekk maöurinp

inn í Heiðarhöll (-hóllV), og mætti þar manni einum úr Fljótum, sem

ætlaði út í Ólafsfjörð. Maöurinn, sem utan að kom, varaöi hinn við bjarn-

dýrinu, og léði honum geirsstaf sinn. Síðan gekk maðurinn út heiöi, og

er hann kom út að Dýrhól, stóð bjarndýrið upp. Gaf það sig ekkert aö

honum, en tók á rás inn heiöi, og linti ekki fyrr, en það náði manninum,

sem inn yfir gekk, skamt fyrir framau l>rasastaði og drap hann þar.

Börn borin á bjavndýrsíeldi. (Söra Skúli Gíslasou eptir Fáli Ólatssyni.)

Einu sinni snemma vetrar lagði hafís mikinn að Lánganesi, og komu mörg

bjarndýr á land með honum. Einn bær var þar afskektur á nesinu, er lá

þó mjög vel við sjávarútveg og trjáreka. þaðan kom einginn maöur,

hvorki til kirkju né annara bæa, frá því meö jólaföstu og fram að miðjum

vetri, og liugðu menn að bjarndýrin heföi oröið heimilisfólkinu aö skaða.

Únglíngsmaöur var þar í sveitinni 18 ára gamall, smiöur góöur, röskur og

hugaður. Hann smíðaöi sér lagvopn mikiö, og fór svo kvöld eitt í túngls-

ljósi til aö vitja bæarins. Var það hér um bil á miðjum þorra. þegar

hann kom aö bænum, var þar alt brotiö og bælt; hann fann blóöuga fata-

ræíia af fólkinu ; líka var fjósið brotið upp, og kýrnar drepnar og uppétnar.

Seinast hvarflaði hann upp í dyralopt; var það óbrotið og stígi, sem upp
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a5 því lá. Hann litaöist um og horfði út um loptsgluggann. Hann sá þá,

hvar bjarndýrahópur kom neöan frá sjó; haföi hann tölu á þeim og voru

þau 18. Eitt fór á undan, og var þaö lángstærst, og rauöskinnótt. þ>að

varö fljótt vart mannsins af lyktinni, og hljóp meö mikilli grimcl upp í stíg-

ann
,
og ætlaöi aö slá tíl mannsins meö hramminum ; en hann lagöi það

undir bóginn í hjartastaö, og var það bani dýrsins. Síöan drap hann 12

önnur dýr þar í stíganum. Sneru hin þá undan og litu ekki við mann-

inum, þó hann egndi þau upp á sig og veitti þeim eptirför. SíÖan fékk

hann menn til aö gjöra dýrin til. Mælt er, að hann hafi reist bú á jörð-

unni um vorið, og keypt hana fyrir það, sem hann hafði upp úr dýrunum.

VarÖ hann nýtur bóndi
;
sagt er, aö hann hafi haldiö einum feldinum eptir,

og öll börn hans fæðzt á honum, og höfðu því öll bjamyl.

Vandliæíi á bjarnardrapi. (Séra Skúli Gíslason cptir Einarí durg, karli

á Skaga.) þegai" búiö cr að særa bjarndýr til ólífis og þaÖ er lagzt fyrir til

að deyja, er það níðíngsverk, að veita því áverká eptir þaö. þessu til

sönnunar er það sagt, að fyrir næstu aldamót viltust Skagamenn að einu

bjarndýri, og drápu það. þegar það fekk banasárið, lagðist þaö á skafl,

og sleikti sár sín. En þá veitti einn því nýan áverka, og varö sá hinn

sami ólánsmaöur upp frá því. það er og haft í munnmælum, aö ef bjarn-

dýr, sem lagt er til ólífis, rekur upp org eitt eða fleiri, áður en þaö deyr,

Pá er það trú, að það kalli með því ættíngja sína til hefnda eptir sig, og

eigi að koma þángað jafn-mörg bjarndýr árið eptir, eins og orgin voru,

sem þaö rekur upp áriö fyrir, og vinna á þeim, sem björninn eða birnuna

hafa unnið árið fyrir.

„Mál er að mæla." (Eptir almennri sögusögn í Borgarfirði.) Á nýársnótt

veröa margir hlutir undarlegir. það er eitt aö kýr mæla þá 1 mannamáli

og tala saman. — Einu sinni lá rriaður úti í fjósi á nýársnótt til þess að

heyra, hvaö kýrnar töluðu. Hann heyrir þá aö cin kýrin segir: „Mál er

að mæla." 2 þá segir önnur: ,,Maöur cr í fjósi.u „Hann skulum
#

ver æra,u scgir þriðja kýrin. „Aöur en kemur ljósiö," segir hin

fjóröa. Frá þessu gat maöurinn sagt morgunirin eptir, en ekki fleiru, því

kýrnar höfðu ært hann.

Kýpnar á ppeítándanótí. (Ur Eyafirði.) Á þrettándanótt tala allar

kýr. Á þíngeyrum í Húnavatnssýslu dvaldist eitt sinn fjósamaður eptír

þessa nótt í fjósinu, þegar fjósaverkum var lokiö, og leyndist í moðbás, til

1. Sumir segja, aö kýr tali á Jónsmessunótt, sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 170. bls.,

og enn aÖrir á jjrettándanótt (sbr. Kvæói Eggerts Olafssonar, 220. bls., Búrdrífu-vísur,

6. vísu), eins og næsta saga á eptir sýnir, sem sýnist vera skeytt saman af fessari sögu

og af einni kúaþulunni.

2. AÖrir: mæra.

39*
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að vita, hvort þetta væri satt, og hvaö kýrnar töluðu. Hann bcið í básnum

fram undir miönætti, og varð oinkis var; kýroar lágu og voru að jórtra.

En um miðnættisskcið stóð sú kýrin upp, scm næst var dyrum annars

vegar í jjósinu, og sagði: „Mál er að mæla. u J>á stóð önnur upp, sem

næst henni var, og sagði: „Maður cr í fjósi.
u Síðan stóö upp hver af

annari, og töluöu nokkuð. Hin þriðja sagöi: „Hvað mun hann vilja?
u

Hin fjórða: „Forvitni sína." liin fimta: „Ærum við hann, ærum við hann.u

Hin sjötta: „Tölum t>á og tölum þá.
u Hin sjöunda: „Fýkur 1

í fossa, segir

hím Krossa." Hin áttunda: ,,Eg skal fylla mína hít, segir hún Hvít.u

Hin níuuda : „Eg stcnd á stálma, segir hún Hjálma." Hin tiunda: ,,Eg

skal halda, segir hún Skjálda." llin ellefti: „Eg ét, sem eg þoli, segir

hann boli.
u

Eptár það sleit hin fyrsta sig upp, og þá hver af annari. En

fjósamaðurinn hljóp í rángala , sem lá úr fjósinu og inn í fjósheyið, og út

um gat á hcyinu, og komst svo í bæinn. Um morguninn sagði hann tíðindin.

En þegar komið var í fjósið, voru allar kýrnar lausar.
2

Skoílín og 8kuggabaldur. (Sora Skúli Gíslason optir Eiuari Bjarnasyni a

Mœlifelli.) Skoffín cr sagt, aö se atlívæmi tóu og kattar, og er köttur-

inn móöir. Verða skoffín ]»ví ætíð drcpin, áður en þau komast upp. :*

Skuggabaldrar eru f föðurætt af ketti, en í móðurætt af tóu, og eru þeir

eins skæðir að bíta og stefoivárgar, cða rcfir, sem galdramcnn magna til

að rífa annars íc, og ckki kveykja mcnn byssur, l>egar á þá er hleypt.

Einn skuggabaldur haföi citt sinn gjört sauöfó llúnvctnínga mikinn skaða.

Fánlist háhn loks í höiu einrii við Blöndugil
,

og varð þar drepinn með

mannsöfhuöi. Sagði skuggabaklurinii í því hann var stúnginn: „Segðu henni

l)Ollastaða-kisu, aö hann skuggabaldur hafi vcrið stúnginn í dag í gjánni."

þetta þókti undarlegt. Kom bani skuggabaldurs að Bollastöðum, og var

þar nótt. Lá hann uppi í rúmi um kvöldið, og sagði frá þessari sögu.

Gamall frcssköttur sat á baðstofubita. En þegar maðurinn hermdi orð

1, Tekur liafa abrir.

2. Orð 7. kýrinnar og þaðan út til bola cða hins 11. sýnast vera tekin úr Jmlu e5a

Jjulubroti, scm menn kunna í liorgariiröi, og þannig liljóbar:

„Hvar á aö tjakla? scgir hún Skjalda.

SuÖur viö ána, scgir hún Grána.

SuÖur viö fossa, scgir hún Krossa.

Eg skal íjósiö n'nua, segir liún Kiuna.

Eg skal öta í mína hít, segir hún Hvít.

Eg skal cta, sem eg JjoIí, scgir hann boli.

Eg skal cta sjálfur, segir hann litli kálfur.

þar scfur bolabarn á bássteini

mcö moö fyrir múla,

og cinginn j>aÖ svæfir."

8. Um jietta fer £ó tveunum sögnum; sjá næstu sögu á eptir.
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skuggabaldurs
,
hljóp kötturiim á hann, og læsti hann í hálsinn með klóm

og kjapti, og náöist kötturinn ekki fyrr, en höfuðið var stýft af honum;

en þá var maöurinn dauöur.

SkofFín, skuggabaldtn* og urðarköttur. (Eptir SigurS málara Gu5-

mundsson.) Skoffín er skepna sú, eðá óvættur, er vcrður úr hana cggi; því

Þegar hanar verða gamlir, eiga þeir eitt cgg, og cru þau egg miklu íninni,

en önnur hænu egg. Ef hana cggi cr úngað út, verður úr þyí sú mein-

vættur, að alt liggur það þegar dautt, cr húp lítur, svo er augnaráö heunar

banvænt. Einhverju sinni bar svo til við kirkju á einum stað, að jafnóðum

og fólkið gckk út, aö loknu cmbætti, valt hvcr um þveran annan dauður

niöur. Hinir ráðscttari í söfnuðinum og aðgætnari tóku bráðum eptir þessu,

og þó einlcum djákninn. Stöövar hanú þá fólkið, sem út er að þyrpast,

og tekur það til bragös, aö hann bindur spegil á staung lánga, stcndur

sjálfur inni í kirkjudyrunum
,

og réttir staungina upp með kirkjuþilinu

framap verðu svo hátt, að hann ætlast á, að stáugarendinn meö speglinum

taki upp fyrir kirkjubustina. Síðan bað hanu alla út gánga, og varð þá

cingum mcint viö. Haföi hann oröið nærgætur um það, hvað ylli mann-

dauðanum, því skoffín hafði staöiö up])i á kirkjubustinni
,
og séð alla, sem

út geingu, og því dóu þeir, þar sem hver var kominn. En þegar djákni

rctti upp spegilinn , sá það sína eigin myiid , en það er þeirra kvikinda

bráötir bani, ef svo bcr að.

Sama náttúra fylgir og skrýmsli því, cr skuggabaldur heitir; þaö er

kynblendíngur af ketti og tóu, en aðrir scgja af ketti og hundi. þá er og

hiö o. kvikindi , er þessi náttura fylgir, og er það uröarköttur , scm lagzt

hcfir á ná, og vcriö samflcytta þfjá vctur neðanjarðar í kirkjugarði. Eingin

skepna, hvorki mcnn né málleysíngjar mega stándast augnaráö neinna

þessara meinVætta, og liggja þégaf daúðir, er þeir verða fyfir tilliti þeifra.

lllvættum þcssum verÖur og ckkcrt aö aldurtila, néma cf þœr sjá cigin

mynd sína, eöa ef skotið cr á þær mcð silfnrhnöppum
,

og því krossað

fyrir byssukjaptinn, áður en af cr hleypt.

Finngálkn. CEptir sögn Hafnamanna i Gullbríngusýslu.) Finngálkn cr það

dýr kallað, sem köttur og tóa geta saman. Er það grimt mjög, og öílum

vargi skaðlegra fyrir sauðfó manna, og sko
f

tharðast allra dýra. Vinnur

eingin kúla á finngálknið, og vcrður það ckki skotið nema með silfurhnapp

eöa silfurkúlu. það cr og stygt mjög, og ákaflega frátt á fæti.

Einu sinni lagðist finngálkn á sauðfé Hafnamanna í Gullbríngusýslu,

og annara þar nærlendis. Hclt þaö sig mest umhverfis Osanna, sem kallaðir

eru, og gjöröi tjón mikiÖ. Reyndu nicnn til á allar lundir að drepa finn-

gálkniö, cn það tókst ckki, og gekk svo leiiigi , þángað til loksins, aö

maður cinn, sem vissi jafn lángt nefi sínu, hitti upp á því, að hann makaöi

hellu cina, við Osabotnana, með hunángi. Vissi hann, að finngálkn er mjög
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sólgið f sætindi , helzt hunáng. Síðan lagði maðurinn sig í leyni , skamt

frá hellunni. Dýrið rann á hunángslyktina, og fór að sleikja helluna. Skaut

H maðurinn dýrið
,

og hafði silfurhnapp af bol sínum fyrir kúlu. þókti

öllum mjög vænt um verk þetta. Hellan er síöan kölluð Hunángshella, og

er hún við landsuðurhorn Ósanna, hjá alfaraveginum milli Keflavíkur og

Hafnaí**;
r

,
.

' k /
T

'
'

{ "
'

c) þá er að minnast nokkuð á fuglana, t>ó of fátt se mér kunnugt

sögulegt um þá. Mörgum hefir t>ókt það meinlegt, að Þeir hafa ckkert

skilið fugla, og fcað fcví fremur, sem margar fróðlegar sögur hafa farið af

l>ví bæði að fornu og nýu, hversu margvfsir ]>eir væri, og segðu mönnum
ýmsa hluti orðna og óorðna. En til þess aö skilja fuglamál , hafa fróðir

menn fundið það ráö, aö taka smirilstúngu , en hún erblá, og láta hana

liggja í hunángi 2 daga og 3 nætur, þegar hún er síöan borin undir túngu-

rótum, skilur sá fuglamál , sem hana ber þar; en ekki má bera hana

annarstaður í munninum, því sá fugl er eitraöur.

Örnin. Hún hefir nú skipt um kynferöi sitt, því áöur var hún karl-

kyns, en nú er hún oröin kvennkyns; þar að auki er opt stytt nafn hennar,

og hún kölluö „assa." Viö það nafn hcnnar og þann eiginlegleika, að hún

situr opt laungum tímum saman á sama stað, loðir sá talsháttur, að sagt

er, að sá se „þaulsætinn eins og assa,u sem tefur, þegar hann kemur ein-

hverstaðar. þó fugl þessi hafi breytt kyni, heldur hann l>ó þeirri tign sinni,

að hann er enn kallaður „fuglakóngur," líklcga af þyí assa er fugla stærst.

J>að er alkunnugt um örnina, að hún situr tíöum á árbökkum, þar sem lax

geingur í. Geingur henni þaö til þess, aö hún hremmir laxinn, ef hann

syndir svo nærri bakkanum, aö hún nái til hans með annari klónni, en

haldi ser með hinni í bakkann, etur hún hann allan að franian aptur að

gotrauf, en ekki leingra. Se laxiim stærri en ijórðúngslax, hetír assa ekki

bolmagn á, að draga hann að sér, því síöur aö ná honum upp á bakkann.

Er þaö því sagt, að opt hafi menn fundið örn fasta í bakka á annari klónni,

en með hina í stórum laxi. Ef örnin er lífs, þegar aö er komiö, þykir það

eitthvert vissasta lánsmerki aö taka hana úr þeirri beyglu, þar sem hún

hángir milli lífs óg dauöa, því hún getur ekki losaö af sjálfsdáöum klóna

úr laxinum aptur, en líf hennar er í veöi, cf hún losar hina klóna úr

bakkanum; því þá færir laxinn hana í kaf. í annari grein er sagt, að assa

sé stundum upp á mennina komin, en það er í ]>ví, að ef efri skoltur arnar-

nefsins, sem beygðist mjög niöur fyrir hinn neÖri, vex til muna, og beygist

1. Sjá lýsing ú fipngálknum í Fas. Ií, 213—246, og III, 47:i.— 175. bls. A& íinn-

gálkn sö cinhverskonar hamhleypa má enn fremur rá<^a af orbum Snorra-eddu (II, 122.

og 212. bls.), £ar sem ^nykrat eöa linngálknat" er talinn löstur í kvefjskap og livorttveggja

eitt, og sagt, að Olafur hvitaskáld kalli „|»at h'nngálknat, er líktun er skipt á einum lút í

enni sömu vísu." Sbr, orðaregistriö viö Xjálu uudir fiungálkn.
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um leið meir a5, þá fer svo um síðir, að krókurinn lendir inn undirneðra

skolti nefsins, svo að hún getur lítið sem ekki opnað nefið og alls ekki

náð til bráðar. þegar svo er komið, ér ekki annað fyrir sjáanlegt, en liún

deyi, ef þá vill ekki svo til, að þar beri menn að, sem hún er, sem geti

höggvið eða tálgað af henni nefkrókinn , þvi þégar svo er komið, er hún

gæf sem hundtir. Er það og talið eins mikið auðnumerki, að geta lijálpað

henni í þessum kröggum, eins og að geta losað hana úr laxinum. Eins

og öll kvikindi eiga einhvern óvin, eins á assa hann, þar sem músarrind-

illinn er, og er hún allhrædd við hann, „þó hann sé lægri á leggjúnum."

Sú er sök til þess, að mælt er, að þegar örnin flýgur, se hún allþúng á

sér, og verði því að neyta allrar orku til að geta flogið svo hátt, sem

henni ííkar ; af þvi er það og sagt, að þegar hún er á flugi, rembist hún

svo mikið, að opinn standi á meðan þarfagángur hennar, og þetta viti rind-

illinn, og sæki hann þá mjög aptan að og neðan undir stél össu, og leitist

við að fljúga inn í hana að aptan til að særa hana þar. þessari sögii til

sanninda er það taliö, aö arnir hafi fundizt dauðar með músarrindil dauöan

i þarfágánginum. Frá kófigstign össu kúnna menn fátt að segja, en

aptur nokkuö fleiri af úngum hennar og cggjum. Ein sogn er það, að ef

látiö er gull í arnarhreiður , er hún hefir nýorpiö, komi úr ööru egginu

lausnarsteinn, en úrhinu flugdreki
;
og er Pessi saga sögð þar um til sann-

indamerkis. Maður hét Jón; hann bjó á Lambhaga í Borgarfirði. Hann

var ágætur skotmaöur ; það er sagt, að hann hafi gert það til leiknis, til aö

reyna, hvort það væri satt, aö dreki kæmi úr arnareggi, aö hann lagði gull undir

arnarhreiöur, annaöhvort í Leirárey eöa Bakkahólma. Fleiri vora í vitorði um
þetta, og vöruöu þeir hánn viö aö gjöra áð, þvf ílt gæti af því hlotizt. Jón sagðist

mundi ábyrgjast aít það tjón, sem af þvi leiddi, ográða óvættina af dögum, ef

til þess kæmi. Jón vitjaði síðan um hreiðrið við og við; en einu sinni

þegar hann kom, sá hann dálítinn dreka nýskriðinn úr öðru egginu. Eptir

það leiö mánaöartími, aö ekki varö vart viö neina hreifíngu á honum. Einn

dag þar á eptir sáu menn, að dreki pessi flaug úr hreiðriuu og upp í

Bakkanes, og sat þar stundarkorn; síöan flaug hann upp þaöan, en hremdi

um leið veturganialt tryppi í nesinu, og flaug með það í klónum suÖur yfir

Leirárvoga, suöur í Arkaiiækjarnes. Viö ]>essi undnr uröu menn hræddir,

og skoruöu nú á Jón, að efna nú orð sín og fyrirkoma drekanum. Jóni

tókst þáð og loksins eptir lánga mæöu ; en það sagöi hann síðan, aö ekkert

skot hefði unnið á drekann, fyrr en hann hefði skotið á hann með silfur-

hnöppum, sem hann skar af peysunni sinni.
1 Ef maöur vill glcpja sjónir

fyrir öðrum, skal taka arnárfjöður úr vinstra væng og leggja undir dýnuna,

sem hinn situr á.
2 þaö er og enn sögn, aö þau börn, sem drekki meöan

þau eru úng, mjólk meö fjöðurstaf af arnarfjööur, verði ákaflega minnisgóð.
"

" - -
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1. Eptir sögusögn sora Júns Jakobssouar í Asmn, er ólzt upp á Melum,

2. Úr Hamrcndabók.
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jþar sem arnarkló er höfð í smiðjusveifinni, og haldið uin, þegar blásið er,

þar á aldrei smiðja að brenna 1
. fcaö er ráð viö því, aö ekki sé stolið frá

manni þeim hlut, sem maður vill ekki missa, að maður liöar sundur gull-

spora arnarinnar um miöjan hælinn á henni lifandi
,
og lætur blóðiö, sem

' þar af rennur, drjúpa í leirker eða glerker. þar í skal rjóða lausnarstein

þann, sem heldur allri náttúru sinni, láta hann síðan blóöugan í glerflösku,

og nýtt messuvín þar saman við. þetta skal standa óhreift í 7 vikur, cn að

þeim liönum má taka upp flöskuna á hinni sömu stund dags, sem hún var

byrgð á. Skal þá taka fjöðurstaf, dýfa honum í það, sem í flöskunni er,

og bregða honum á eöa undir þann dauðan hlut, sem kyr skal liggja.*

Hrafninn eða krummi er kunnugri fugl, en frá þurfi aö segja, og

eins það, aö hann er ránfugl einhver sá mesti, og svo kveöur ramt aö því,

að sagt er, að hann horfi ckki í að höggva augun úr öðrum nöfnum sfnum,

þegar hann er húngraður og harðindi gánga, og þaðan er þessi orös-

háttur upp kominn: ,.þá fer aö harðna á, þegar hver hrafninn kroppar

augun úr öðrum." þaö cr og alkunnugt, aö þegar hrafn kemst í dautt

hræ á víðavángi, étur hánn ávalt fyrst úr því augun, og þyi er hann kall-

aöur .,augnavargur, li og sagt, aö sá, sem gráðugur er, ,,láti eins og argur

augnavargur. u En því er krummi jafnán svo gráðugur og soltinn, aö sagt

er, „að ekki sé nema ein í honum görnin
,
og dríti hann því jafn-skjótt,

og liann éti. Sagt er það og til dæmis um græögi hrafnsins, að hann éti

sjálfur eggin undan sér á vorin, þégar hart er og kalt, svo hann tréysti

sér ekki til að sitja á þeim, og eins, þegar undan honum er steypt, þ. e.

þegar hreiðrið er felt niðúr meö cggjunum og öllu saman. Krummi verpr

lyrst állra fugla á vorin, sumir segja níu nóttum fyrir sumar, en aðrir, aö

hann fari þá að „draga í breiðrið," þ. e. búa það til. Af því hann er

ránfugl, verður hann opt á vorin nærgaungull lambám um sauöburöinn,

því þá er opt lítiö um æti, en hann hyggur gott til glóðarinnar, aö fá sér

volgt lambaket, eða þá, ef miður tekst, volgar hyldir. þegar hann verður

djarftækur til lainbanna, sem opt hefir borið við, og drepur þau, þá er

steypt undan honum i hefndaskyni. það er sumra manna sögn, aö hrafn-

ar eigi þíng meÖ sér tvisvar á ári, vor og haust, og semí þeir á vorþíngum

sín á milli, hvernig þeir skuli hegöa sér á sumrin; en almenn sögn er

það, að þeir haldi reglulegt hreppamót á haústin. A haustþíngum skipa

þeir sér niður á bæi tveir og tvcir, karlhrafn og kvennhrafn, og er það

kallað, aö þéir „seti niður,u eins og sveitanefndir skipa hreppsómögura í

niðursetu um hreppinn. Er fari svo, aö ckki veröi jafnmargir karlhrafuar

og kvennhrafnar á sama hrafnaþíngi, er sagt, að hinir hrafuarnir lcggist

allir á hinn staka aö þínglpkum, elti hann og drepi, hvort sem nokkur

1. Eptir Dr. Maurers Isl. Volkss. 170. bls.

2. Ur Hamrendabók.
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bær er til fyrir hann til niðursetu, eöa ekki. Hrafnar þeif, sem niöur eru

settir á hvern bæ, eru ýmist kallaöir „heiinahrafnarnir" eða „bæarhrafn-

arnir." Eptir því þykjast menn og hafa tekið, að tveir og tveir hrafnar

haldi sig jafnan á vetrum að hverjum bæ, tíl aö tína úr sorpi t>ví,

sem út er snarað
,
og ef aðra hrafna beri þar að, ýfist heimahrafnarnir við

þeim
,
og hætta ekki fyrr , en þéir flæma bún-hrafnana burtu. Heima-

hrafnar er sagt að sé mjög reglusamir; fara þeir á hverju kvöldi, þegar

dimma tekur, burt frá bænum, og í bæli sín, en eru uppi aptur, þegar

birtir, og vitja þá uin, hvort þeim hefir nokkuð fenazt við bæina á næt-

urnar. það þykir því alls ekki einleikiö, ef annaðhvort sést eða heyrist

til hrafns á náttarþeli, og ætla menn að það sé illir andar, eöa slæmar

fylgjur 1
í hrafnslíki; þeir hrafnar cru kallaöir „nátthrafnar

,

u og af því

sumum rúinlötum mönnum er illa við gesti þá , sem seint eru á fcrð, ber

þaö viö, aö þeir eru kallaðir náttbrafnar. Af því „víöa flýgur hrafn yfir grund,"

v.eröur hann margs vís, og því er sagt, „að hann segi tíöindin." Ef þetta

ber aö á vortíma, meðan jörð er aö leysa, og hættur eru scm mestar,

segja ménn-, að „hann sé að scgja til þess, sem ófan í háfi dottið,
u af

fénaði þess bæjar, þar sem hann er í niöursctu, ef hann gargar áfergjulegar,

en annars. þetta ætla menn, aÖ hann gjöri í þakkar-skyni fyrir veturvistina.

Kruuunasaga. (Eptir handriti séra Svb.. GuÖmundssonar, nú í Móum á

Kjalamesi.) í Vatnsdal fyrir noröan er niælt, aö nokkrir bæir hafi farizt af

skriöum, sem falliö hafi úr Vatnsdallsfjalli. Meðal þessara bæa var einn,

sem hét Gullberastaöir. Bóndadóttirin á GullberastöÖum haföi haft þá

venju, aö gefa bæjarhrafninum ætíö, þegar hún boröaöi. Einu sinni þcgar

hún eptir vcnju rétti honuin út um gluggann þaö, scm hun ætlaöi aö gefa

honum, t>á vildi krummi ekki taka viö. Stúlkuna furöaöi á þcssu, og fór

út meÖ þaö. Krummi kom mikið nálægt hcnni, en vildi þó ckki þiggja

matinn, en lct einatt líklega, svo stúlkan clti hann út í túniö, spölkorn

frá bænuin. En þegar Þau voru komin þángaö, heyrir hún clunur miklar

uppi í fjallinu, og alt í einu fell úr því skriöa sem rann báðu mcgin við

þau krumma og bóndádóttir, cn kom ekki á þann blctt, sem þau voru á.

Bærinn þar á nióti varö fyrir skriðuntli, og tók hún hann af meö öllu,

sem í hoimm var, lifandi og dauðu. Láunaði krummi þannig bóndadóttur

matinn. En orsökin til þess, að skriðan féll ekki yfir blettinn, scm þau

krummi og bóndadóttír stóöu á, var sú, aÖ þegar Guðnmndur biskup liclgi

einu sinni fór þar um, þá hafði' hann tjaldað á bletti þcssuin. En áöur

enn hann tók sig upp þaöan, vígöi liann íjaldstaöinn, eins og hann var opt

vanur aö gjöra, og því gat þar einginn síöan orðið fyrir neinu grandi. 1

1. Sbr. II, Flokks 3. grein, 358. bls. á undan.

2. Eptir Ijgssu atriði um GuÖmund biskup ætti sagau réttást lieima i V. flokks 2.

grein; en eg set hana her sem dæmi upp á ^akklátsemi krumma, pó að einnig mætti eptir
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í>ess er enn fremur getið, að svo sem þrem árum eptir að skriðan

hljóp, þá var þar smali á ferð, og reið yfir skriðurnar, þar sem bærinn
haföi staðið, og skrapp licsturinn í. Smalinn fer að hugsa um þetta, og
dettur í hug, að þaö geti verið, að hann hafi riðið yfir bæinn, og hafi hús

brotnað inn. Hann geingur þá að holunni, og finnur að upp úr henni

leggur talsverðan óþef. Hyggur hann þá betur að, og vill vita, hvað til

ólykturinnar muni koma; hleður hann þá vörðubrot dálítið hjá holunni.

þegar kann kom heim til sín, sagði hann frá þessu. Var þá farið, og

holan stækkuð svo mikið, að inn mátti komast í hana. Var þetta þá búrið,

og konan þar tórandi í. Átti hún að hafa veriö þar stödd, þegar skriðan

féll á bæinn. En búriö var nýbygt, og brotnaði því ekki, en því gat

konan lifað þar allan þenna tíma, að skriðan féll um haust, eptir að búið

var að draga að vetrarforðann.

Feigðar-aÖkalI. (Eptir sögn Hvítsíðínga í BorgarfirÖi.) Einu sinni sem
optar var biskupinn í Skálholti að vísitera í Hvítársíðu í Borgarfirði. Var
hann þegjandalegur mjög um daginn og hugsandi, og baö menn sína hraða

sér sem mest til að ná tjaldstaö, en hann skyldi vera á grundinni hjá

Bjarnastööum við vaðið á Hvítá. þeir gjörðu svo og tjölduðu, en biskup

gekk um gólf á grundinni einn sér. þegar búið var aö tjalda, og biskupi var

sagt, að alt væri í lag komiö, dæsti hann og sagði: „Stundin er komin,

en maöurinn ekki." En í sama bili sést, hvar maður kemur og ríöur

ákaflega, og stefnir að vaðinu á ánni. Biskup fer með mcnn sína í veg

fyrir manninn, og segist vilja tala við hann; En svo var mikill ákafi í

manninum að komast út í ána, þó biskup og hans menn segði hana

bráðófæra, að hann tók aö eins undir viö biskup, og baö hann tefja sig

ekki; því sér lægi á. Biskup skipaði þá mönnum sfnum að taka manninn,

og fara með hann inn í tjaldið. þeir gjöra þaö, en þá veröur manninum
svo ílt, að einginn hugði honum líf stundu lcingur, og var eins og hann

berðist við öndina og gæti ekki dáið. Biskup léfc þá sækja vatn í ána,

og dreypa á manninn, og á sama augnabragði, og vatniö kom inn fyrir

varir mannsins, þá dó hann. Biskup sagöi þá, aö af hrafnamáli um daginn

heföi hann vitað, aö iéigð hefði kallað aö manni þessiun, og hann hefði átt

að drukkna í ánni; því heíði hann og getaö dáiö undir eins og vatniö kom
f munn honum, en fyrr ekki.

Með því það hefir bæði þókt örðugt og þó æskilegt, aö skilja hraínamál,

hafa fróðir menn fundið ráð til þess, auk þess , sem áöur er greint til að

skilja fuglamál, en það er þetta. Maður skal kryfja lifandi hrafn, og taka

úr honum hjartað, og geti hann flogið eöa færst þar á cptir um tvö spor,

er þeim gefið aö skilja hrafnamál, eptir þaö sem bjartað hefir, en annars

jjtí heimfæra híngað „Skíöastaði," eba söguna um £á úr sama flokki, og „Herjólf ogViI-

borgu" úr VI. flokks 2. grein.



DÝRASÖGUR 619

ekki. Hrafnshjartað skal niaöur hafa undir túngurótum sér, á meðan

maður vill fræöast af hröfnum, en geyma Það þess á milli í keri tví, sem

ekkert hefir í komiö. Af því þessi aöferö, að fræðast af hröfnum um ýmsa

hluti, hefir ekki veriö öllum kunnug, hafa menn tekiö mark á ýmsu öðru,

t d. á flugi hrafnanna og athæfi, og á því, hvernig þeir krúnka, þó þeir

ekki hafi skilið hrafnamálið sjálft, og skal hér telja til þess nokkur dæmi.

Ef hrafn flýgur meö þér á veg og fljúgi hann fram undan til hægri hliöar

á veginn, þegar þú ert nýfarinn aö heiman, merkir það heill og hamíngju

á þeim degi. En fljúgi hann í móti manni, þegar maður fer aö heiman,

eða hátt í lopt upp yfir manni, merkir það, að þeim muni illa gánga, og

því er bezt að snúa heim aptur, og lesa góðar bænir, og fara svo sinn

veg fram í nafni drottins. — Ef hrafn sezt á kirkjubustina, eöa dyrabrand-

ana, og snýr vélinu að manni og yptir fjöðrunum og vængjunum öfuglega,

krúnkar og teygir sig hræðilega og teygir út vængina, og brettir nefið

við, sá hrafn segir fyrir dauða nafnkendra manna í þeiíri átt, sem hann

snýr að nefinu. Ef einn hrafn eða fleiri flýgur ofan fyrir bæarstétt, og

sezt á bæarhauginn, og ýmist á dyrabranda og krúnkar mjög lángt, hann

boðar þeim, sem á hann horfir, dauða almúgamanna eða kunnugra, en ef

hann krúnkar að glugganum, segir hann fyrir skyldmenna dauða þcirra,

sem í húsinu sitja, eða nágranna þeirra. — Ef hrafn valhoppar híngað og

þángað uppi á húsunum, haltrar við á fótinn, skiptir um í sér hljóðunum,

og krúnkar upp í loptið, beygir hálsinn og höfuðið, hristir vængina og

yptir fiörinu, hann boðar, að menn séu staddir í sjávarháska eða vatnsháska.

— Ef margir hrafnar fljúga saman hvor að öðrum með ýmislegum látum,

þá eru þeir að tala um mannadauða sín á milli, í þeirri átt, sem þeir

snúa sér, þegar þeir setjast. Ef hrafninn flýgur hátt í loptinu yfir húsin,

eöa á veginn upp yfir manni , krúnkar hátt og blaktir vængjunum , boðar

hann mannadauöa í þeirri átt, sem hann krúnkar. — Ef hrafnarnir þyrpast

saman meö miklum köllum, merkir það rekald við sjó, komið eða ókomiö,

af fiski eða ööru æti, sem sá á hlut í, sem þeir krúnka framan í. Stundum

öfunda þeir þann, sem með mat fer, og biðja hann að gefa sér, þegar þeir

setjast á dyrabrancla, 1 og þykir það jafnan rætast, sem mælt er, „að guð

borgar iyrir hrafninn," ef honum er gefið. En stundum vilja þeir halda

hrafnaþíng, sem áður er sagt. — það er ekki nýbóla, þó menn ætli, að

hraínar segi tíðindi og viti marga hluti, sem menn vita ekki, og má bæöi

sjá þess víöa vott í Fornmannasögum, 2 og seinna í munnmælum, og skal

hér enn sýna nokkur dæmi í sögum auk enna fyrrtöldu. 3

1. þetta tim háttsemi og garg hrafna er tekió' eptir Hamremlabók.

2. Fms. I, 131. bls.j III, 117.—8. bls.; VI, 402. og M6.-7. bls.
;
VIII, 211. bls.;

IX, 371. bls.

3. Sjá FcigÖaraðkall á 618. bls. á undan, og um þorieif Skaptason,
582.-3. bls.
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HrappsflCS. (Eptir almcnnri sögn Reykdælínga í Borgarfirbi.) þegar Guð-

mundur biskup var á ferðum sínum um Borgarfjörð, kom haiin að Reyk-

holti, og dvaldi þar nokkrar nætur. Hann hafði með sér sveina marga.

Einn þeirra hét Hrappur eða Hrafn. Hann var hestamaður biskups. Hrappur

kom á bæ einn í dalnum til að spyrja að hestíim, sem hann vantaði. Hann
fann stúlku á bænum, og sat hrafu á bæarbustinni og krúnkaði mikið.

Ifrappur lézt af monti kunna fuglamál, og segirvið stúlkuna: „þessi hrafn

segir tig i'eiga." „Ekki mun það vera," segir stúlkan, „en hann er að

segja þér frá t>ví, að á morgun um l>etta leyti ætli hann að éta úr þér

augun.u Hrappur lagði eingan trúnað á þetta og fór leiðar sinnar. Leitaði

hann hestanna feann dag allan, en um nóttina drukknaði hann í Reykjadalsá.

Morguninn eptir fannst hann rekinn á eyri ^eirri við ána, sem nú heitir

Hrappsnes, eða Hrafnsnes. Vaðið, sem þar er á ánni, er og kent viö hann

síðan, og kallað Hrappsvað, eða Hrafnsvað. þegar Hrappur fannst, var hann

óskaddaöuv aö öllu, nema hrafnarnir voru búnir aö kroppa úr honum augun. 1

Sveinn lögmaður og frú íngibjorg. (Árb. Esp. XI, 10. bls.j sbr. Dr.

Maurers IsL Volkss. 170.— 171. bls.) Til hins sama bendir vísa Sveins lögmanns

Sölvasonar, sem haun kvað við íngibjörgu Sigurðardóttur, frú Gísla biskups

Magnússonar á Hólum, er hann sá og heyrði til hrafns á vindhana-staung

yfir húsi t>ví, sem hún var í. Hann kvað:

„Hrafn situr á hárri staung,

höldar mark á taki:

ei feess verður æfin lating,

sem undir býr feyí þaki."

En hún var ekki leingi að hugsa sig um, og kvað í móti:

„Eingin hrakspá er fcað mér,

l>ó undan gángi eg nauðum;

en ef hann kvakar yfir þér

ekki seinna dauöum. u

Gu8 borgar fyrir hrafninn. (Eptir handriti séra Jóns Norðmanns.)

Einu sinni fór maður frá Staðarstað út Búöum, fattn á heimleiðinni grá-

sleppu, tók bana upp og lét í poka sinn, og reið svo heim eptir. Vitmumenn

frá Staðarsfað voru í veri og lágu við út í Lágubúð, en voru þá á sjó,

l>ví vertíö var nýbyrjuð, og réru fyrsta vertíöarróöur um daginn. þegar

maðurinn fór heimleiðis, reið hanu hjá sjóbúöunum í Lágubúð, og sátu þá

2 hrafhar á Staöarbúðinni. VirtLst l>á manninum — og segir hann, aö sér

hafi orðiö ]>að ósjálfrátt — annar hrafnanna biðja sig um bita. En hann

1. Hér um bil sama saga, en alveg sami spádómur og örnefni , er prentaö í „Safni

til sögu Islands og íslenzkra bókmonta." I. Kh. 1856, 78. bls. En J»ar segir, &h Oddur

Gottskálksson haíi spáð Jjcssu af hrafusgargi fyrir vinuumanni sínum. þar er nefnd

Hrafnseyri, paÖ sem hér er kallað Ilrappsnes eöa Ilrafnsnes.
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sagðist ekkert hafa, því hann mundi ekki eptir grásleppunni. Hrafninn

sagði jú, hann hefði það í pokanum sínum. Fór þá maðurinn að leita,

fann grásleppuna og gaf honum bita. Síðan spurði maðurinn krumma,

hvort þeir mundu afla vel í dag, Staöarpiltar. Krummi sagði jú, þeir

mundu fá tvær lúður vænar. Fór svo maðurinn heim, og gat um þetta

við iólkið. En það hló að honum fyrir heimskuna. Um kvöldið fór

maður þessi alt að einu með tvo reiðíngshesta, til að sækja á aflann til

vermanna, og höfðu Staðarpiltar feingið ura daginn tvær lúður mjög

stórar.

„Hver á flak, hver á flakt" (Eptir sama.) Einu sinni heyrði maður,

sem skildi hrafnamál, til tveggja hrafna, sem voru að tala saman, og hékk

þar hjá þeim heilagfiskisflak. þá segir annar hrafninn:

„Hver á flak, hver á flak?u

Hinn svarar; „Kolbeinn, Kolbeinn."

þá segir sá fyrri: „Kropp' í, kropp' í.
u

Enn er þess getið um hrafna, að þeir hafi ankannalæti nálægt jörð,

og sæki niður, eins og kjói, og annað þess konar ; er þá sagt, að þeir séu

að varna frá jörðunni vondum Öndum.

Lóunnar verður getið í V. flokks 1. grein (sjá og enn fleira um Lana

í Fcrðabók Eggerts 580.—581. bls.) Rjúpunnar verður og getið að nokkru í

V. íiokks 2. grein; eu hér skal þess getið, hvernig það er undir komiö,

að „rembast, eins og rjúpan við staurinn." þessi talsháttur er svo til

oröinn, að þegar maður finnur fyrst á vorin rjúpuhreiður, skal ekki taka

eggin undan henni, heldur láta hana verpa viö. En þaö má með því móti,

að maöur setji lítinn staur upp á endann niður, sumir segja, í mitt hreiðrið

milli eggjanna, en aðrir utan við hreiörið, og hinir þriðju segja, að það

nægi, að leggja tréspæni í hreiðrið, svo hærra beri á þeim, en eggjunum.

þegar búið er að þessu, og maðurinn er geinginn burtu, sezt rjúpan á

eggin, og verpir við
,
þángað til hún hefir orpið svo mörgum eggjum , að

staurinn fer í kaf, eða að eggjahrúgan taki jafnhátt honum, sé hann settur

fyrir utan hreiðriö, og þaöan er orðskviðurinn dreginn, og er hann einnig

haíður um það, sem örðugt veitir að koma af. Sagt er aö rjúpan haldi á

frain að verpa, þángað til hún hefir orpið 19 eggjum, en deyi að hinu

tuttugasta. Skal því hafa gætur á, að taka burt staurinn og eggin úr

hreiðrinu, þegar 19 eru kominj því níöíngsvcrk þykir þaö, aö pinta fyrst

rjúpuna meö þessu til aö verpa, og láta hana síðan bíða dauða af því.

Sagt er, aö jafnan standi á stöku rjúpueggin, og ef niaður finni fyrst egg

á æfi sinni í rjúpuhreiðri
,

eigi hann að eignast jafnmörg börn á síðan.

Aðrir segja, að einu gildi, hvaða hreiöur maöur finni fyrst, barnatalan fari

eins eptir eggjafjöldanum fyrir þaö. Ekki má hafa rjúpnafiöur í sæng, sem
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ólétt kona sefur á; því þá getur hún ekki aliÖ barnið. Ef þúnguð kona

borðar rjúpnaegg, veröur barniö, sem hún geingur meö, freknótt. 1

Steindepillinn er áður ncfndur til fcess, aö hann valdi undirflogi,

eg heíi einkum heyrt á ám, en Eggert Olafsson segir bæði á kúm og ám,2

í hefndarskyni fyrir þaÖ, ef eggin hans eru ómökiö á vorin. En Mohr
hefir heyrt þá trú hér, að gamlir menn hafi fælt börn frá að hrella hann,

eða ómaka stemdepilshreiður, með því aö segja þeim, að fíngurnir á þeim

stirðnuðu upp eða kreptust, ef pau snertu eggin hans eða úngana. 3

Krían. Hún kemur hér viö land á vorin og um krossmessu, og fer

síðan aptur um krossmessu á haustin, eða í miðjum septembermánuði.

En t>ótt hún komi stundum híngað fyrir vorkrossmessu, fær hún ekki

málið, fyrr en hún hefir smakkað silúngs eða laxhreistur, en það er ekki

fyrr en á krossmessudag, að hún stíngur sér eptir hreistrinu, 4 og „þá fær

krían málið", og lætur þá drjúgum til sín taka eptir svo lánga l>ögn frá

því sumrinu áður, |>arsem nýtt skeið byrjar í lífi hennar við krossmessu,

eins og fyrir vinnufólkinu, sem hefir vistaskipti þann dag. Eins og krían

hefir hér skamma dvöl, eins er hún fljót að fleiru. Hún er ekki eggja-

sjúk leingur en 3 mínútur, og flýgur þegar upp, er hún hefir orpið, og

sjaldan situr hún drukklánga stund í einu. Til |>essa hvorutveggja er

jafnað og sagt um þann, sem er auðhrygður og auögladdur, að „hann sé

eins og kría verpi," og um þann, sem aldrei hefir ró í sér að sitja kyr,

að „hann sé eins og þegar kría sezt á stein." það er sögn, að krían

hafi svo lánga vængi og stélfjaðrir, að hún sé 5 álnir alt í kríng, þegar

mælt er inn í hvert vik og hvern krika. 5 Ef maður ber á sér kríuhjarta,

verður sá hinn sami hvers manns hugljúfi. 6

Hegrinn. Sá fugl er heldur sjaldséður hér; en ef sjómenn sjá hann

segja þeir, að hann boði gott fiskiár. 7 Hegraklær hafa laungum þókt

miklir girndargripir, af því að önnur þeirra dregur að þeim, sem á, fé úr

sjó, en önnur úr jörðu. Klær þessar skal maður fá sér með því að skjóta

þær undan hegranum á flugi, og taka þær í húuna sína eða hattinn sinn,

áður en þær snerta jörð, ]>ví annars missa þær fjárdráttarafliö ; þó má
ekki skjóta báðar klærnar undan sama hegranum, því það þykir níðíngsverk,

og talið víst, að sá verði ólánsmaður, sem það gjörir, heldur skal skjóta

sína klóna undan hvorum, hægri og vinstri.

1. Almennar sagnir, en helzt eptir Jóni málaflutníngsmanni Guðmundssyni í Reykjavík

og Hólmfríöi konu hans, SigurÖi málara og sera Jóni Norömann.

2. FerÖabók Eggerts 584. bls.; sbr. III. íiokks 2. grein, Tilberi, 432. bls. á undau,

3. Mohr 53. bls.

4. Sbr. Atla, Kh. 1834, 89. bls., 24. grein.

6. Feröabók Eggcrts, 576.-577. bls.

6. Sæbjörn Egilsson á Klippstað.

7. FerÖabók Eggerts, 984. bls.
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Straumandarsteggi. Um hann veit eg ekkert sögulegt, nema

það, að ef maöur tekur höfuð hans og þurkar, og ber á sér, ver það

mann öllu illu eöli og ónátturu. 1

Hani. .þess hefir áöur veriö getið, aö skoffín kæmi úr hanaeggi, því

hanar eiga egg, þegar þeir veröa gamlir. 2 Ef maöur tekur spora undan

vinstra hanafæti og ber á sér, ber maður sigur í hverju máli. Ef hjarta

er tekið úr alsvörtum ketti, og 'ístra úr alhvítum hana, blandaö saman og

boriö í augun, veröur maöur skygn og sér jafnt á nótt sem degi. 3

Hrossagaukurinn. það er trú maima, aö hrossagaukurinn geti

ekki hneggjað, eða fái ekki máliö, sem kallaö er, fyrr en hann er búinn

aö fá merarhilclir aö éta á vorin. Skal þá taka mark á t»ví, í hverri átt

maöur heyrir hann hneggja, því það er fróöra manna sögn, aö hann spái

um forlög manna, eins og segir í vísunni:

„Heyló sýngur sumariÖ inn,

semur forlög gaukurinn,

áöur en vetrar úti er þraut,

aldrei spóinn vellir graut."

Má þannig marka, hvaö fyrir manni liggar, af því, hvar gaukurinn

fyrst heyrist hneggja. Eptir l>ví er fariö, hvar, eöa í hverri átt maöur

fyrst heyrir til hrossagauksins á vorin, og er:

„í austri unuuargaukur 4

í suöri sæls gaukur

í vestri vesals gaukur

í noröri náms gaukur.

Uppi er auös gaukur 5

niöri er ná gaukur."

Brot úr vísum um hrossagaukinn

:

r

„I suðrinu ef saungfuglinn leikur,

af sællífinu verðurðu keikur;

fullur muntu og fcitur út gánga

fjarlagist þá hallærið stránga.

í útsuðri 6 ef gaukurinn gólar

giptast þeir, sem einsamlir róla,

en þeir giptu missa sinn maka

[munu sorg 7
fyrir gleöina taka.

1. Sæbjörn Egilsson á KlippstaÖ.

2, Sbr. „Skoffín, skuggabaldur og uröarköttur/' í ierfætUngum 613. bls.

8. Sæbjörn. trt^- -t'

4. AÖrir segja : auös gaukur.

5. AÖrir: ununargaukur.

G. AÖrir: í nónstaö.

7, Fra [bafa aörir: mæöu.
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Eí' liann hefir náttmála-nuldur

nálgast mun þá sorganna buldur,

máttu þig viö mótlæti búa,

muntu veröa þessu aö trúa.

I hánorðri ef heingir hann niður,

hausinn klærnar vængi og fiður

orgar svo í ofboöi mesta

ekki mun þig spekina bresta.

I skýunum cf skellur hans hlátur,

skaltu verða glaður og kátur.

Auðurinn í gaupnir þer geingur,

gleðst l>á hinn fátæki dreingur.

Undan þér eí'
1 umlandi 2 geingur,

ekki muntu lifa ]>á leingur;

drottin mun þig draga til sinna,

dauöinn mun á flestöllum vinna."

Máríatla. þenna fugl kalla sumir Máríatlu, sumir Maríuerlu, 3 og

enn sumir „Maríu litlu.
a þegar heyrist til hennar fyrst á vorin, er það

víst aö vænta, að skip eru komin einhverstaöar við íánd frá útlöndum, og

er sagt, að híin komi meö þeim. Ef maöur vill vita, hvar hann muni

dvelja nœsta ár, getur María litla gefiö þaö í skyn
,

og á maður þá að

segja viö hana, þegar maöur ser hatia fyrst á vorin:

„Heil og sæl, María litla mín.

Hvar er hún svala, systir þín?

Er hún á útlöndum aö spinna lín?

]?að mun hún vera, hún svala, systir þín.

[eg skal gefa þér berin blá,

ef þú vísar mér á,

hvar eg vera á

í vor og í sumar,

í vetur og í haust. 4

Nú ef María litla flýgur upp á meðan, er t>að vottur þess, að hún

vill ekki spá; en fljúgi hún ekki upp, meöan |»etta er mælt fram, segja

suniir, að spyrjandinn sé feigur; en aörir segja, aö þá skuli fleygja í hana

1. Abrir hafa: j)á.

2. AÖrir : ýlfrandi.

3. Feröabók Eggerts, 583.-4. bls.
;
Mobr, 53. bls.

4. Frá [bafa aörir þaimig:

„En segóu mér nú, María litla mín,

bvar á eg aÖ vera vetur, sumar, vor og baust.? <(
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einhverju, helzt íleppum úr skó sínum, og skuli sá, sem fleygir, flytja sig

í t>á áttina, sem hún flýgur fcá í, það vor, eöa hiö næsta, og muni þeim,

sem svo gjörir, vel farnast. 1 Til þess aö vinna í kotru, skal taka mári-

ötlutÚHgu, og þurka við sólu, mylja síöan saman viö messuvín, og láta í

teníngsaugun, og er þá vís vinníngur. Sagt er aö máriatlan geti ekki orpiö

fyrri á vorin, en hím hefir feingiö sér hár af hreinni mey til aö verpa

eggjum sínum á, og er það hverri mey fyrir beztu, að verða vel viö nauö-

ijurft hennar. En ólánsmaöur veröur sá, sem ómakar eggin hennar. Ef

hreiðri hennar er lokað fyrir henni, hefir hún ráð til að öpna það (sjá

Lásagras í næstu grein á eptir í þessum flokki.)

r

Músarrindill eöa músarbróöir. Eins og Eggert Olafsson segir,

er þessi fugl nefndur svo, af því aö hann líkist músinni að mörgum háttum,

sést sjaldan á daginn, heldur sig í dimmum holum í jörðunni og er tjóf-

gefinn mjög. Einkum hvinnskast hann í ket, þar sem það hángir í rótinni.

Af pessu öllu hefir komiö sú ótrú á honum, aö hann væri illur andi, og

þVí hafa sumir tekið það til bragðs, að setja krossspítur í eldhússtromp-

ana, í l>ví skyni að hann dirfóist ekki að koma nærri krossinum, heldur

en annað óhreint, til að stelast í ketið. Um birtínguna og í rökkrinu er

hann helzt ofanjarðar, og sýngur lágt „tirrírí."* þenna eiginlegleika

hefir hann fram yfir músina, systur sína. Yms hjátrú hefir veriö höfð hér

að aúki á fugli pessum. Er það eitt, að ef hjarta úr músarrindli væri

látiö í hnífs-skapt, yrði sá skurður ólæknandi, sem maður skæri sig með
þeim hníf

.

3 Með því má vita hugsanir annars, ef maður tekur hjarta

músarbróður, og heiugir í þurt veöur, til þess hart er orðið, bindur taö

síðan í klæði og ber í hendi ser, meðan maður talar við manninn, þá
veröur maöur jafnskygn á nótt sem degi, ef maður þvær sér úr heitu blóði

músabróður. 4 Til að stínga svefnporn, skal taka höfuð músabróöur, og

heingja þaö upp yfir höfói á sofandi manni. Vaknar hann bá ekki, fyrr en

þaö er tekið burtu. 5

Keldusvín. Mör er það mein, aö eg hefi svo lítið um það heyrt,

þó Eggert Olafsson kannist við nógar sögur um það.
6 Haim hefir orðið

1. TekiÖ eptir alnieniiri sogn í Borgai-firöi og Araessýslu,

% Feröabók Eggerts, 585. Molir segir, ab sauugur hans sö bæöi hár og fagur, sem

kanarífugla. Sbr. Kvæöi Eggerts, 221. bls., 17. vísu í Burdrífu-vísu m um krossbundua

gluggaun. " r

8. Mohr, 5á. bls.

4. Sæbjörn. Hamrendabók segír, aö maÖur skuli þvo sig framan í, og bczt í kríng-

um augun úr blóÖi úr flæöarmús.

5. þantiig Sæbjörn. En Hainrendabók segir svo frá svefnforni: „Tak hundshjarta

og lát í holuna á því smásalt, og lát liggja meö 3 nætur, svo blóöiö fari úr þvíj herö

síöan í vindi, og heing upj) yflr sofandi manni."

6. Feröabók Eggerts, 227.-228. bls%
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var viö þá sögn, aÖ keldusvíniö ætti aö vera hálft ormur, og gæti því

smogiö í jörð uiöur, hversu haröur sem jarðvegurinn væri, því flogiö gctur

það ekki. En eg hfífi heyrt, aö þaö væri af verri toga spunnið, og hafa menn

ráöiö það af því, að féégaic menn hafa séð það ofan jaröar, hefir þaÖ óöara

horfiö sjónum, og ætla menn þaö se óhreinn andi, sem fari niöur í gegnuin

heila jöröina, hvar sem standi. . Galdratrú hefir og verið mikil á því, og

úr l>ví var keldusvínsíjöörin tekin, sem fjölkynngismenn rituðu römmustu

galdrastafi með. Ein sögn um keldusvínið er þetta: Sá, sem nær því, á

að sofa einn í skemmu eða úthýsi, og hafa keldusvínið bundið viö höföalag

sitt. Um nóttina rekur þaö upp 3 skræki cin öðrum meiri, og drepst viö

hinn seinasta. Fáir þola hinn fyrsta, færri hinn annan, og því nær eingir

liínn þriöja. En þeir, sem hann þola, yeröa lárismenn mestu og auömenn. En
ef menn annaöhvört flýá burí; eða drepa iúglinn, verða þeir ólánsmenn eða

skammlífir.

. «!) Skor k vikindi. Til þeirra skal telja fyrst og fremst galdra-

fluguna, og nýtur hún mest í því naíhs síns, og þess annars, að Eggert
r

Olafsson telúr það víst, að fáfróðir menn hafi ætlað, aö hún liafi veriö höfö

til galdra, 1 þó nú íari eiugar sögur, það eg veit, ai' henni. ITún er ná-

skyld mýflugunni. Af mýfiugunni segja náttúruffœðíngáfhir aö séu til 2

tegundir. Aðra kalla þéir þeyflugu, og er það sú, sem kolluö er reka-

mý í héruöum þeim, sem næst liggja mestu mývargssveitunuin, af því

hana rekur þángaö undan vindi þegar hvast er, enhinamý eöamývarg. 2

Vart mun almenníngur gjöra þéirra ílugna nokkurn mun, og skal þyí geta

hér mývargsins án greinarmunar.

Mýbitið er hvervetna hér á landi talin einhver versta plága, sem

hugsazt getur, bæði fyrir menn og málleysínga; en einkum eru það tvö

bygðarlög, sein eiga hvað þýngsí unðir þessu böli að búa, GrafnSfngurínn í

Arnessýslu, og Mývatnssveit í þíngeyarsýslu, og næstu sveitir þar í grend,

þegar vindur feykir bángaö mýinu. I^ó er og víða annarstaðar talsvert

mýbit, helzt þar sem veiðivötn eru eða skógar; því eins og silúngurinn

sækist eptir fiugunni á víitnum, eins saikir fiugan í silúngshreistrið sem á

vatninu fiýtur. Er því optast samfara góðri veiði mikiö mýbit. Á báðum

fyrrnefndum stððum veröur svo myrkt í lopti af mývarginum, að varla sér

til sólar í heiðskíru veðri, eða svo virðist, som ský dragi fyrir liana, þegar

mýbitstorfurnar iljúgaupp, sem Jónas heitinn Hallgrímsson kvað um „Sogiðu :

„Og svo var margt af mýi —
mökk íyrir sólu ber —

1. Ferðabók lians, 004. bls.; sbr. Mohr, 95.—96. bls. og Dr. Maurcrs Isl. Volkss.

171. bls.

2. Sjá Mobr, 94.-95. og 93.-101. bls. Sbi\ Ferðabók Eggerts, 003.—4. bls. og

712.—713. bls.
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a5 þóröur sortnaði sjálfur,

og sópaði framan úr scr.
ctl

A báöuni stöðunum gánga íncnn og skepnur blóSrisa undan vargi

Pessum, seni l'er upp í öll skilníngarvit, sem öjpin standa, svo ekki verður

viö spornað, en blóðið lagar úr á eptir. þéssi meinvættur liefir pókt svo

mikill ófögnuður og illpr, að menn hafa ekki getað ímyndað sér, að guð

hafi skapáð mýfluguno, sein gjörir svo mikiö mein af ser, heldur hafi hún

kviknað í skegginu á kölska, og feví er mýbitiö kallað „skcgglýsnar skratt-

ans.
u Auk þess, sem áður er taliö, er fátt til frásagna af „niýinu í Grafn-

íngnum," nema alkunnar sögur um kerlíngarnar, sem misskildu hver aðra;*

en frá Mývatni cr ]>cssi saga komin, sem hér fylgir. Einu sinni var meiri

mývargur viö Mývatn og liálflögar sveitir um fráfærnaleytiö , en nokkur

mundi |>á dæmi íil, svo að hvorki höföu menn né skepnur við|>ol fyrir

honum. $>á var uppi í Reylgadal nyrðra maöur sá, sem Guðbrandur hét,

en sumir köliuðu hann Drauga-Brand eða Galdra-Brand, enda var hann

talinn fjölfróður, og ákvæðaskáld, og ]x>kti mikilhæfur í sumu, þótt hann

væri fátækur. Af því Brandur fékk ekki síður smérþefinn af mýhitinu, en

aðrir, kvað hann einu sinni í logni og sólskinsmollu-hita
,

begar mývarg-

urinn var sem verstur, vísu hessa:

,,Gylfi hæða galhvassan

gefi vind á landnoröan,

með óveðri magnaðan,

mývarginn svo drepi ]iann.
u

En svo brá viö, er hann haföi kveðið vísuna, að [>á rak á norðangarð,

sem hélzt í viku íneö svo miklu frosti og kafaldi, aö kviösnjór varð á jafn-

sléttu kríngum Mývatn, fé fcnti víöa eða króknaði, og tvær konur urðu úti.

En ekki sást ein fluga við Mývatn eptir ]>að um sumarið. 3

þá er brúnklukkan. Hún er alt að því þumliingur á leingð,

svortá lit með livítan díl að aptan, og lifir í vatni; hún er svo eitruð,

að hverri skepnu, sem gleipir hana að óvörum ofan í sig, cr vís bani bú-

inn, hvi hún smýgur í gegnum inníflin, þángað til hún læsir sig inn í lifr-

ina, og hættir ekki fyrr en hún hefir étið hana upp , enda deya pá menn

og málleysíngar, þegar svo er komiö, ef henni verður ekki ælt upp áður. 4

Ekki þurfa menn að hugga sig með þyí, að hún drepist af hitanum niðrí

ínanni ; l>ví sagt er, að hún ]>oli 3 grasagrautarsuður. þaÖ cr brúnklukk-

1. Ljóbmæli Jónasar HaUgrímssonav 239. bls. Sog hcitir vatnsíall ]>ab, sem rennur

úr þíngvallavatni í'ram í Ölfusá, og aSgréÍnir GrínHiies og Grafníng. Ofarlega í \m er

gígur einn hjá Kaldarhöföa, sem bæoi ðrimsuesíugar og Grafníngsmcnn hafa haft \á trú

á, að niýlrit kæmi uppúr á vorin.

2. Sú saga á hcima í Kýmnisögum.

3. þessa sögu sagin' mer sera þórÖur Ariiason á Mosfelli eptir kerlíngu frá Mývatni

.

4. Sjá Ferfcabók Eggerts, C00.—GOl. bls., Mohr, 87—88. bls. og Dr. Maurers Isl.

Volkss. 171. bls.
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unni til málbóta, a& aldrei á annaö illyrmi að haldast viö í því vatni, sem

hún er í. Líks eðlis er va tn sk ötturinn 1 og smok kormurinn
,
eptir

almenníngs sögn, aö þeir leitast viö að komast ofan í mann , ef maður

drekkur úr því vatni, sem þeir eru i.

e) Næst er að geta Iagardý ranna, og er ]>aö sannast að segja, aö

af þehn fara miklu meiri sögur og hjátrúaríyllri , en af skorkvikindum. í

þessu atriöi er allörðúgt aö gjöra grein&rmun á milli yfirnáttúrlegra vera,

og þess, sem er dýr í raun réttri, einmitt af því, að vatnsandarnir eru

vanir aö bregöa á sig ýmsum dýralíkum, og smoklca ser þannig í leyfis-

leysi inn undir dýraríkiö. það er trú um öll sjóskrýnisli, hvort heldur þaxi

eru dýr eöa andar, aö þau þekki nafn sitt, og komi undir eins og þau

eru nefnd. En einkum á þetta viö í „sjóvítum," sem svo eru nefnd; en

þeim er svo variö, aö sá hefir gert sig sekan að sjóvíti, sem nefnir á sjó

nafn einhverrar slíkrar óvættar, og egnir hana með þvf að skipínu. þykir

þá öörum skipverjum hans sem hann hafi fyrirgjört mötunni sinni, og éigi

þeir þvf aö taka hana og skipta milli síu, ef Þeir komist til lands heilir

á hófi, en hann skuli éta þurt til vertíðarlóka. I þessari vísu eru upptalin

nokkur sjóvíti:

„Varastu búra hross og hund,.

haltu svo fram um lánga stund

;

stökklinum stýröu frá,

nautiö ekki nefna má,

nokkur maöur sjónum á.
u2

þó eru sjóviti miklu fleiri en hetta, og er þaÖ einhver algihlasta var-

úðarregla á sjó, að nefna aldrei hval, heldur ávalt ,,stóríisk
u

viö hvern hval

sem maöur á, hví undir eins og maöur nefnir eitthvert þeirra nafna, sem

sjóvfti sætir, kemur sá hvalur, sem naftrið á, og vill granda skipinu, ef

honum gagnast það fyrir reyöarhvölum, sem verja jafnan skipin fyrir ill-

hvelum, bægja þeim frá, og liggja ofan á þeim, en einkum er til þess

nefnd steypireyöurin, sem hér segir. Svo er sagt, að eitt sinn hafi reyður

variö skip heilan dag, og veriö orðin mjög móö. Eu uin kvöldiö, þegar

farið var á stað í land, kastaði einn hásetinn steini í blásturshol henni,

svo hún sprakk. En seinna fékk hann ókennileg veiklndi , svo hann rotn-

aöi lifandi, ogþókti það vera heí'nd fyrir ódreingskap hans. 3 það er annars

talin almenn regla, að þegar steypireiöur ver skip í sátri, skuli ekki sitja

leingur, en áð hún hafi farið tvo, aðrir segja þrjá, hi-fnga kríngum skipið,

og leggist hún t>á ekki frá, skuli annaðhvort kippa, eða halda í land, því

þá sé illhveli neðan sjávar eöa í nánd. BæÖi af því , aö réyöarnar þykja

1. SjúFeröabók Eggerts, G01. bls. Sbr. um báða Dr. Maurera lsl. Volkss. 171— 1 72. bls.

2. AuÖkendu orbin í vísunni eru alt sjóvíti og illhveli viö þaú kend.
• f

3. Sera Skúli Gíslason eptir frásögn Jóns noklcirs Asmundssonar.
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mestu bjargvættir við illhveluni, og eins af hinu, að sumstaðar er þaö víst

aö vænta , að þær leggi kálfum sínum á fjörðura inni , hafa Islendíngar,

meðan sá manndómur var í þeim, hlffzt við að skutla cða elta þær á land

sjálfar, en bæði hafa þeir gert [>að við kálfa þeirra, og hvötu fiskana, 1

því þángað, scm reyðurinn má vcra í næði með kálfinn, kemur hún æfiu-

lega árið cptir.
2

J?að segja menn að sé einkenni á öllum illhvelum , að

einginn reýkur komi upp úr þeim, þegar Þau blása, heldjur vatnsýrir einar,

en upp af góðum hvölum leggur rcyk mikinn
,
þegar Þeir blása; eru það

alnicnt kallaðir skíðisíiskar, en hinir tannfiskar.

það hcfir veriö trú, og cr enn, aö illhvelin se svo gráðug, að þau

taki skip nicð mönnum og öllu saman í gin sér, brjóti skipið í smá mola,

cn gleyiu menniua; því þeir eru svo sólgnir í mannaket og svo þaulsætnir,

þár sem þeir hafa einu sinni koinizt á I>að æti, aö sagt er aö þeir haldi

sig þar heilt ár, eöa leingur. Fiskimenn yarast því aö róa lánga tíma

eptír á þáu mið, sem illhveli hafa grandað skipum og náð mönnum. Mörg,

ef ekki öll illhvelin eru talin óætisfiskar, og bannað í lögum að leggja

suma þeirra sér til munns.? Eg skal nú nefna nokkur illhveli, sem getið

er í munnmælumi Búri ætla menn að sé hvalur sá, sem Danir nefna

,.Kaskclotten. u Um hann hefi eg eingar sögúr heyrt, cu í illhvela tölu er

hann talin.
4 Hrosshvclið segja sumir að sé í hestslíki, hneggi eins og

hestur og hafi tagl, scm hestar, og víngsi því, er það kémur nærri skipum,

með miklum boðaföllum. Af hundhvelinu kann cg cingar sögur. Katt-

hvelið hefi cg heyrt að ætti að blása eins og köttur, þegar það andar

frá scr, og vera með veiðihárum (kömpum) um kjaptinn. Um stökk-

ulinn cr það almenn trú, aö hann hafi blöðkur fyrir báöum augum, fastar

viö hausinn að ofan, og sjái hann því ekkert fram undan sér, nema því

að cins , að hann stökkvi upp úr sjónuni , sem menn segja aö hann gjöri

svo hátt, aö hann ekki að eins þurki sig upp af sjónuni algjörlega, heldur

sjái bæði láglendi og lítil fjöll undir sporð hans, og því er hann stökkull

kallaður. Sér hann þá niður undan blöðkunum og fram undan sér um leiö,

og með þvl einu móti hefir hann sjón
,

og færist um leið áfram við

hvert stökk um 4 bárur. þá varúö skal hafa á, til bess aö egna ekki

stökkul að skipi, að maður má aldrei nefna hann annað á sjó en léttir,
°

1. FerÖabók Eggorts, 546. bls.

2. þannig er sagt , að ArnfiríSíngar oigi optast vísa von á reyðarkálfinum á hverju

hausti, uudftn reyði jjeirri, som far Icggur á hverju suniri á firöinum, meb þyi a6 jieir

vinna Jiann í septembcrmánuöi.

3. Grágás Kh. 1852, 36. bls. banuar ab' éta hrosshval og náhval og raubkembíng

;

sbr. Konúngsskuggsjá (Sorey 1768) 130.-132. bls.

4. Um búrann cr sagt á BreibaíirM, aS liaun liefir stærstan haus allra hvala. Hann

grandar skipum á J.ann liátt, að haun leggur sinn skolpt á hvort borö
,
og klippir skipið

súnddr í mibju. (GuÖbrandur Vigfússou.)

5. Sbr. Molir 17. bls. sem i»ó hefir heyrt söguna gagnstætt þessu um blindni og sjón

stökkulsins.
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t>ví hann er hættulegt illhveli, og leitast við að færa alt í kaf, sem

hann sér fljótá 1

,
og þvi stekkur hann upp úr sjóniun, að hann er þá

að skygnast uni , hvort hann sjái ekkert á íloti. seni hann geti fléygt ser

yíir, skip eða annað. Til l>ess að komast undan ofsókn stökkulsins, ern tvö ráð

helzt, annað |>aö, atí tleygja út tómum kút vatnsheldum , eða ftufli, sem

flýtur vel, og lofa hoáum aS eltast við það,
1

því sagt er, að haiin hætti

ekki fyrri að henda sig yfir þáð, en hann spreingi sig, því kúturinn eða

duflið kemur jafh óðaia upp aptur, þó hann færi það snöggvast í kaf. En

á meðan fá skipverjar nóg undanfæri. Annaö ráð er þáð, ef stökktillinn

eltir skip, að halda beint undir sól, l>ví hann sér þá ekki skipið fyiir sól-

árglámpanum, |>ó hann stökkvi í lopt upp.

Jón tíkargjóla og stökkullinn. (Eptir sögu á lim-nesjum.) Maöur hét

Jón, og var kallaður rtíkargjóla,
u og bar það til þess, aö þégar hásetar

hans mögluðu utn að róa, af því hann væri svo hvass, var það viðkvæði Jóns

allajai'iut , að þeir skyldu ekki vera að þvi arna, það væri ekki nema svo

lítil tíkargjóla; en Jón var sjósóknari hinn mesti, og kunni ekki að hræðast.

Einu sinni, sem optar, reri hann með hásetum sínum til Sviös á Faxaflóa.

En skamma btund höfóu þeir setiö, áöur en stökkullinu kom, og ásókti

þá svo, aö þeim gagnaöist ekki að sitja, og Jón varð nauöugur viljugur aö

halda undan í land , enda tjáöi honuni ekki annað fyrir hásetuin sínum,

sem urðu lafhræddir. Daginn eptir var logn og gott sjóveöur; reri Jón

og haföi meö sér kúlubyssu, sem hann átti, því hann var bezta skytta.

þegar þeir voru komnir í sátur, segir Jón: ,,Eomi nú andskotans stökkull-

inn, ef hann er nokkur til í sjónum. a Hásetarnir urðu forviða við þetta,

og sögðu: „Guð fyrirgefi þer Jón, aö tala sjóvíti í logninu. u En á sömu

stuudu sjá þéir, hvar stökkullinn keinur, og stefnir á þá. Jón gripur þegar

byssuna og hleypir af í því stökkullinn letti sér, svo liann skeldist á auga-

bragöi niður í sjóinn aptur, og tók á rás undan til liafs; það inerktu þeir

á blóörákinni, sem eptir hann varð í sjónum; en sá stökkull ómakaöi þá

aldrei framar.

Brigöa. (Epfír handrití séra Jóns Norömanns.) Á Faxatíóa, 2 vikur fram

undan St,aöarst.að, er sker eitt, sem Brigða heitir. Um þaÖ er sú saga

vestra, að einu sinni hafi fest illhveli eða stökkul á því skeri; úldnaði

hvalurinn þar og olli drepsótt í sveitinni. Var þaö |»á tekið til bragðs,

að fólk safnaöist til kirkju, en prestur fór í stól, og baöst þar fynr meö

söfnuðinum. Kom þá vestauveöur svo mikið með stórsjó, aö illhvelinu

skolaöi af skerinu, en dreppsóttinni létti af.

1. Jón PJirílvs.son írotur jiess í neöaninálsgrein við 131. bls. af Konúiigsskuggsjá, að

sumir kalli hrosshveliö „dettir,u sprettfisk, stökkul, blöSrahval; eptir bví ætti þaÖ ]já alt

a6 vera einn íiskur.
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Nauthvolið á að vera stóörst allra illhvda, að undantekmun lýng-

bak; þaö heitir og „fjó.si."
1 Nauthveli er það kallað af því, aö það öskri

sem naut , bæði úti á rumsjó, og eins, þegar þaö fer meö iandi fram, og

heyrir kýr baula, baular þaö á móti ; en við org þess verður beljunum svo,

að t>ær gánga á hljóðið, og hlaupa í sjóinn, og hafast alclrei aptur. 2

Lýngbakur er alkunnur hvalur úr fornsögum, og ekki er trútt um,

að ekki fári enn sögur af honum í tóunnínælúm ; rlest allar eru þær sniðnar

eptir hinum éldrii Hánh á aö vera stærstur allra hvala í sjÖ, og því

sýnist liann vera eya, er hann er ofansjávar, og hefir mönnuin sýnzt, sem

þar á se vaxið lýng, og því er hann kallaður lýngbakuh 3

S ve rðfisk u r inn er og vonclur fiskur; hann liggur á því lúalagi,

að leggjast í kjalfar skipa á sjó og elta þau, og grandar þeim, ef hann

nær til þeirra. Nafn sitt dregur hann af þvf, að upp úr bakinu á honum
er ýkjahátt bæxli og þunt, sem líkist sverði til aö sjá. Meö því ber hann

sjóinn til beggja hliöa, þegar ílt er í honum.

Rauðkembí ngur heitir illhveli eitt; er þaö sagt, að hann hafi rauð

hár eptir hryggnum, og þaðan sé dregið nafn hans
;
eingar sögur þekki eg

um hann. 4
: v ^ t lciih

þ>á er enn náhvalurinn. Bæði Konúngssluiggsjá^ og Eggert Olafs-

son ö segja, að hann sé svo ómannskæður, aö hánri foröist menn. Aö vísu

liefi eg ekki heyrt þess getið, að hann grandi skipum á sjó, en hitt telja

méim víst, að hann leggist á nái, ]>ar sem menn hafa farizt í sjó, og því heiti

liann náhvalur eða náhveli. Úr þeini fiski er hin nafntogaða náhvalstönn. 7

Hvalurinii. (Eptir Olavii Reise i Island. Kh. 1780, 2. Deel, 607 -8. bls.) Olavíus

segir svo: „Arið 1775, nóttina milli 23. og 24. Júlim, fór eg á báti út úr

Veiðileysufirði í þoku og þykkviöri
, og stóð þaö þáugaö til morguninn

eptir kl. 8y2 , að sólskin kom og dreifði snögglega þokunni, svo að vel

sást um alla bygöina, nema að eins í íjarðarmynninn. þar var aö sjá skrokk

>
h

17. bls. •

: y
:

'

'

2. Sbr. I. flokks 2. grein um nykur í Grímsey, 136. bls. á uiulan.

3. Sbr. Fas. II, 248.-249. bls. og Mohr, 17. bls.

4. Konúngsskuggsjá 129.-30. ogl32.bls., Mohr s. st„ og Feröabók Eggerts, 545. bls.

5. 130.— 132. bls.

6. Feröabók hans, 545.-546. bls.

7. þetta eru }»au illhveli, sem eg hefi orðiÓ var a6 sjómenn cru helzt hrœddir við, og

kemur mér fá jafnframt til hugar, aÖ sú lijátrú stautli í sambandi viö hættu |)á, sem

sjómönnumer búin af illhvelum, aÖ ætíÖ skyldi kirkja standa opin, nieÖan á sjó er veriÖ,

og allra helzt, ef presturinn sjálfur var á sjó ; má vel vera, aÖ paö hafi átt aö vera

vörn viÖ pví, aÖ hvesti, svo presturinn kæmist aö landi, eins og önnur hegilja sýnist benda

enn ljósara á, sú nefnilega, aö ekki mætti viöra bækur, meöan á sjó var veriö, £ví pá

átti hann aö bálrjúka eins og vant er, ef bækur eru látnar út, eöa paö kemur steypiregn.
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4

einn kolsvartan ofan á sjónum , sem tók yfir tvo þriöjúnga af fjarðar-

breiddinni , en hann er nærhæfis 1

/, vika sjávar á breidd. Skepna þessi

líktist mikiö stórhveli og hvarf stundum aö nokkru í sjó niöur, en stundum

rétti hún sporöinn upp í loptið og bægslin, og stundum hausinn allann.

J>ó blæalogn væri, urðu þeir, sem meö mér voru, lafhræddir, og ætluöu,

fyrir fult og fast, aö þetta væri illhveli, og einkum lýngbakurinn, sem svo

er frá sagt í fornuiii sögum, aö se eins og eya tíl sýnnar, og þurfi ekki

að éta optar en o. hvert ár, en þá hámi hann í sig alt, sem aö kjapti

kemur, físka og fugla, sædýr og annaö þesskonar. Viö héldum þvi aö

landi, og geinguni upp á hæð nokkra; þaðan sáum við sömu sjón og áður,

ekki leingra að, en fjórðúng mílu frá sjónum; og virtist okkur það vcra

reglulegur hvaliir. Ilóf hann stundum nokkuð af skrokknum frá sjónum

hér um bil álnarhátt, en lá þó í sjónum að öðru leyti. Sýndist okkur

hann nú miklu Ijósari álits, en áöur. Loksins hvarf hann okkur sjónum

alt í einu um kl. 9." 1

Fleiri lagardýr eru það enn, sem ekki er vandræðalaust við að eiga.

Tel eg fyrst til þeirra selinn og sel amóðurina. Sagt er að selamóðir

sé hvervetna, þarsem margir selir halda sig að jafnaði
,

og að hún sc

meinvættur, sem éti það alt upp, sem nærri henni komi. Einu sinni er

sagt , að selamóðir hafi synt upp í Hvítá. 2 Frá uppruna selsins er svo

sagt, að þegar Faraó Egyptalandskonúngur vcitti Móse og Gyðíngum eptir-

för yfir Rauðahafið og drukknaði þar með öllu liöi sínu , sem kunnugt er

úr biflíuimi, varð konúngur og allir liðsmenn hans að seluni, og því eru

beinin í selnum svo lfk mannsbeinum. Síðán lifa selirnir sem sérstök

kynslóð á mai'arbotni, en hafa alla mannlega mynd, eðli og eiginlegleika

innan í selshöinunum. Eggert Olafsson kallar þá sæfólk. s En það var

þeim lagt til líknar, að þeir skyldu komast úr selshömunum á Jónsmessu-

nótt, aðrir segja á brettánda dags nótt jóla, enda fara þeir þá á land, og

taka á sig mannsniynd, sýngja og dansa sem mennskir menn.

! Selshamunnn. (Sera Skúli Gíslason, cptir sögn úr Mýrdal.) Ehiu sinni

var maður nokkur austur í Mýrdal, sem gekk hjá klettuin viö sjó fram aö

morgni dags fyrir fótaferð ; hann kom aö hellisdyrum einum; heyrði hann

glaum og danslæti inn í hellinn, en sá mjög marga selshami fyrir utan.

Hann tók einn selshaminn með ser, bar hann heim, og læsti haun oiáu í

kistu. Um daginn nokkru seinna kpm hann aptur aö hellisdyrunum ; sat

þar þá úngleg kona og lagleg; var hún allsber og grét mjög. þetta var

1. Sjá cnn fremnr íniyndnn Olavínsar nm sjón jicssa á 608.—9. bls.

2. Eptir Dr. Manrers Isl. Volkss. 34. hls.; sjá seinna í jjessari greiu: Selurinn og

skatan í Lagarfljóti.
3. Ferbabók bans, 531.—535. bls

,
og segir hann, aÖ sækýr seu frá }jví fólki konmar,

en eg hefi lieyrt a?j ættu afc vera komnar frá marbendlum; sjá 1. flokks 2. grein,

131. bls. á undan.
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selurinn, er átti haminn, er maöurinn tók. Maöurinn lét stúlkuna fá föt,

huggaöi hana, og tók hana heim meö sér, Var hún honum fylgisöm, en

feldi skap sitt miöur viö aöra. Opt sat hún samt og borfói út á sjóinn.

Eptir nokkurn tíma fékk maöurinn hennar, og fór vel á meö þeim, og

varö barna auöiö. Haminn geymdi bóndi alt af læstan niöur í kistu , og

haföi lykilinn á sér, hvert sem hann íór. Eptir mörg ár reri hann eitt

sinn, og gleymdi lyklinum heima undir koddabrún sinni. Aörir segja, aö

bóndi hafi fariö meö heimamönnum sínum til jólatíöa, en kona hans hafi

veriö lasin og ekki getaö fariö meö honum; hafi honum gleymzt að taka

lykilinn úr vasanum á hverndagsfötum sínum, þegar hann hafði fataskipti;

en þegar hann kom heim aptur, var kistan opin, konan og hamurinn horf-

inn. Haföi hún tekiö lykilinn, og forvitnazt í kistuná, og fundiö þar ham-

inn
;

gat hún þá ekki staðizt freistínguna, kvaddi börn sín, fór í haminn

og steyptist í sjóinn. AÖur en konan steypti sér í sjóinn, er sagt hún hafi

mælt þetta fyrir munni sér:

„Mér er um og ó,

eg á sjö börn í sjó,

og sjö börn á landi. u

Sagt, er að manninum féllist mjög um þetta. þegar maðurinn reri síðan

til fiskjar, var selur opt aö sveima í krfngum skip hans, og var eins og

tár rynnu af augum hans. Mjög var hann aflasæll upp frá þessu, og ýms

höpp báru upp á fjörur hans. Opt sáu menn það, að þegar börn þeirra

hjóna geingu meö sjávarströndinni
,

synti þar selur fyrir framan í sjónum,

jafnframt sem þau geingu á landi eöa í fjörunni, og kastaði upp til þeirra

marglitum fiskum og fallegum skeljum. En aldrei kom móöir þeirra aptur

á land. 1

Sú er trú á selnuni, aö cf hann kemur í móti skipi, þegar byrjuð er

sjóferö, skuli snúa aptur, því það sé ills viti, en það sé góösviti, ef hann

haldi í sömu átt og skipið, eða leggist í kjalfarið. Séra Jón Norðmann

segir svo: „29. Maí 1847 fórum viö Grímseyíngar á stað um kvöld í blæa

blíða logni og bezta útliti. Kom þá á firðinum selur á móti okkur. Fóru

svo eyarmenn að tala um, að þetta væri ills viti, og var af ráðið að halda

vel austur á, svo við gætum þó náð Flatey, ef ckki vilcli betur til.

Héldum við svo norðaustur, en hlutum að snúa aptur; feingum við þá

vondan garð, og náðum aptur þaunglabakka í Fjöröum. Sé þetta stöðug

regla, get eg ekki gjört mér þaö skiljanlegt ööru vísi en svo, að selurinn

annaöhvort leiti undan veðri, eða til lands, þegar von er á vondu veðri."—
Enn er þaö sögn um selinn, aö hann sé undur forvitinn, en einkum sé

1. Dr. Maurcr, sem eiimig hefir tekiö þessa sögu eptir frásögn sora Bjariiar þorláks-

sonar á Höskuldsstööum, ber haua samau vió sögur, seru gáuga á þýzkalandi af „Scliwan-

jungfrauen" (svanmeyum) , Isl. Volkss. 173. bls. Sbr. Færeysku söguna: Kópakona í

Antiquar. Tidsskrift 1849— 1851, 190.— 193. bls. og mismuninn neöanmáls á 193—194. bla.
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hann nfiörgatlögull viö óléttar koimr, óg sjái hann fyrr á þeim, en nokknr

niaönr nierki þúnga með |>eim, og eins ef hánn 8Ör eitthvaö rautt; syndir

hann bá sí og æ írain og aþtur, þar sem hann sér annaðhvort á landi

upp, en fylgir jafnt og ]>ett |»ví skipi , sem hann veit af húngaöri konu

í, eöa sér á rauöau lit. En mest ofboö ög hnýörii kemur á liann, ef haira

sér ólétta konu í rauöu fati, eöa méö rauöa svuntu'

þessu næst er að minnast á skötuna og skötu móðurina.
SkÖtumóðir er saniskoiiar óvættur að síhu leyti ineö skötuni eins og sela-

móöir í selaflokki.
1 Séra Jón Norðmann hefir þá sögu eptir móðurmóður

sinni, en hún haföi baná éþtir séra Jóni þorlákssyni, þjóðskáldinu inikla,

aö einú sinni þegar banri var á sjó fyrir vestan með öörum á l)áti, kom

þar skötumóöírin og lagöi böröin beggja megin upp á boröstokkana
,

og

ætlaöi svo aö draga bátinn í kaf. Séra Jón greip þá stóra sleddu, scm

lá í bátnúm
,
og risti af henni böröin, svo hún haföi sig á burt. 2 þegar

skata er dregin úr sjó, er þaö sumstaöar siður, að skera af henni halanu,

skera hann svo aptur í þrent, og kasta einuni partinum aptur fyrir bátinn,

öðrum út á stjórborða, og hinuin þriðja út á bakboröa.

Helga&ti íiskui* í sjó. (Eptír „Tydfordryf" Jóns GuÖmundssonar læröa.)

Eptir því aö St. Pétur skyldi svar greiöa, hvert fiskakyn hclgast eða

náttúruríkast hann héldi í sjónum vera, þá skyldi hann sínum aungli hafa

út kastaö, og beöið guö aö sýna sér þarin fisk, og [>á haféi hann dregiö

sk(>tu, hverri hann aptur slepti, þókti þaö ljótur fiskur , svo sein óætur.

Aptur köm og einninn skata, og í þriðja sinni; hana lét hann inn, og

krtiföi, og fann í henni pípur þær eöa púnga, sem síðan heita Pétursbuddur. 3

— í sumuitn skötum, einkum hinni litlu tindaskötu, eru tværpípur, vaxnar

meö hryggnuin, sem aðrar hafa ekki; þar í verða þessar buddur, hverjar

eptir 9 mánuöi skulu af henni út getast. Síöan skal hún þar yfir liggja

sem fugl á eggjum (hvort þaö eru 9 vikur eöa mánuðir hefi eg ei sann-

lega heyrt né lesið), utan aö sönnu verða buddurnar svartar á þeim tíma,

og síðan rekur þær tómar nóglegar á Hornströndum
,

og opnar á öörum

enda, sem hulinhjálmssteinninn hefir út farið, er margir ætla að útleiðist

úr Pétursbuddunni. — þeir gömlu héldu skötu hafa tiestar náttúrur af

fiskakynuin, 9 neytar og 9 ónáttúrur; hinar fyrstu , að hún veri dauðan

mann 9 nætur, en uppéti harm aðrar 9, sem málsliáttur er af. Sú ónáttúra

1. Sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 34. bls.

2. Sbr. seinna í þessari grein: „Selurinn og skatan i Lagarf lj óti."

3. Sumstaöar er Pétursbuddan kölluð PéiurssMp, og er ckki ólíklegt, ab til hafi verib

saga um ^ab , ab buddan liaii verib fiskibátur sánkti Peturs,
Jjó

ekki hafi eg getab náb í

hana, og buddan se, eins og hún lítur út, heldur ólöguleg, til j>ess ab vera skip, |>ví Iiún

er hylki i lögun líkt og börui' meb kjálkum
,

og standa út úr henni fjórir ángar eba

oddar, tveir fram og tveir aptur, Buddan er iiol innan og opin í annan endann.



íylgir því, ef hún cr étin síöast ínatar aö kvöldverði, þá lýgur hún upp á

þann saklausa, þó inaunsinorö sé. Hún skal héilnæmust aö mörgúll-VéröÍ

eöa miðdegis, og þó ekki fyrst niatar, heldtír þar næst, áldrei þó seinast

matar.

l»á cr ciun f lyö ruin óöirin. Hún er og talin voöa géstur niikill,

l>ó ekki sé mönnúm kuhnug hryðjuverk hennar. Séra Jón Norðmann segir

svo: ,,Frá því var mér sagt vestra, aö einhvern tíma, ekki alls fyrir laungu,

var máður viö fisk, og kbm í niikiö heilagtiski. það var á fertugu djiipi.

Dró hárin þá fyrst éihtómar smálúöur, svo smástækkuðu sprökkurnar, og

grynti um leið, uns hann dró stórlúöur á 10 faðma djúpi. þorði hann þá

ekki aö haldast þár leingur viö, því hann þóktist vita, aö þar mundi vera

undir Hyðrumóöir nieö fjölskyldu sinni, sem hann hefði dregiö svo margt

af um daginn, en húh mundi valda því, aö svo mjög grynti á fœrinu, það

er líklegt þó ekki viti eg sögur um það, aö heilagfiskið hafi feingið þaö

nafn sitt af sánkti Pétri, sem var svo voldugur fisjámaður."

Loksins er þá laxainóöirin eptir. Húu er talin voöalega stór

skeppa, og er alt liiö sauia með löxuin, sem fiyörumóöirin með líiöiun, en

eingar fara sögur af meingjöröuiu hennar. „Prá því var mér og sagt,
u

segir séra Jón Noröniann, ,,aö í Laxá í Hpappadalssýslu hafi fyrrum veriö

mikil laxveiöi og silíingsveiði. Hylur einn var i ánni og jarðlms í, og var

þar óvenjan öll af silúngi og laxi, en náöist aldrei. Var þaö þá til bragðs

tekið, að sel var hleýpt í hylinn, og liaft band á honum, en menn voru

fyrir neöan með net. Fældi selurimi svo fyrst fram smásilúngana, síöan

komu fram laxarnir, og veiddu menn hyorutveggjá. Loksins kömu tvær

ógnar stórar skepnur frain úr jarðhúsinú ; það voru laxamæöurnar. Ösluöu

þær frain ána, rifu öll netin, og héldu af út i sjó. þá er sagt, aö hafi

tekiö fyrir veiöina í Laxá.u

• Enn er aö minnast nokkurrá smáfiska í sjó og í vötnuin, sem minna

sópar aö, en hinum fyrtöldu. Eg nefni þá fyrst hlýrann; Hann er í

ætt viö steinbítinn
,

og kallaöur bróöir háns, 1 Hann hefir sér það til

ágætis, eins og aörir fiskar, að hann hefir tvær kvarnir, og fylgir þeim

manni lán mikiö, sem ber gæfu til aö ná þeim. Svo er því varið, að

hlýrinn hleypir niður úr sér kvörnunum , um leið og hann kemur upp úr

BjÓnum. Eu hver sem þá er svo fimur
,

og kunnáttusamur, að hfuan geti

komið höndunum undir hlýrann, og náð kvörnunum, Iionum fylgir þaðan í

frá lán og lukka á landi og sjó. Um upsann er sú trú, aö minnsta kosti

sumstaðar; að sá verði aldvei fisklaus, sem eigi upsa í eigu sinni. Til eru

bæöi ódrættir í sjó og óætisfiskar í vötnum, og tel eg til dæmis af

ódráttunum blágómúná. Vestfiröíngum þykir hún sú ókind, að þeir

skera á íæriö
,

þegar hún kemur í ljósmál , heldur en aö innbyrða

1. Mohr, 6á. bls.

~
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hana. 1 En þessir eru taldir óætisfiskar í vötnum: „hrökkállinn, 2

öfugugginn 3 og lp0 silún gurinn." Einginn maður er svo djarfur, aö

leggja sér hrökkál til muims, enda munu þess fá dæmi, aö hann hafi

veiözt. Hann er álnarlángur og heldur sig helzt í forarpyttum og stööu-

vötnura, en þó einnig í rennandi vatni. Ef einhver sképna, stórgripir eða

menn, stíga fæti sínum í þaö vatn, scm hann er í, hríngar hann sig utan

um fótinn og skellir hann sundur, eöa sker hann inn að beini, og Þykjast

menn hafa tekiö eptir því, aö hestar hafi komiö haltir upp úr vötnum, og

hafi annaöhvort mist neðan af einum fætinum um mjóalegginn eöa veriö

skornir þar inn í bein alt í kríngum fótlegginn. þó vinnur hann ekki á

sauöarfætinum, því hann er of mjór til þess, aö hann geti krept sig utan

um hann. 4 Ekki ber mönnum saman um, hvernig á því standi, að hann

stýfir sundur fætur manna og gripa. Eggert Olafsson segir, að hrökkállinn

se svo eitraður, aö hann eti sundur fótinn. Eu Mohr hefir lieyrt Það sagt

hér á landi, að hann hafi ugga hvassa sem sagartennur, og með þeim skeri

hann sundur hold og sinar inn aö beini. 6 Öfugugginn er sagt, aö sé

eins og silúngur, aö öllum skapnaöi, nema hvað hann er koisvartur á lit,

og að uggarnir snúi öfugt álionum, og af því dregur hann nafn sitt. Hann

er svo baneitraður, aö hver, sem er svo vanvar aö smakka á honum, hann

liggur þegar dauður eptir. Sama er að segjá um loösiliinginn, sem mér er

enn ókunnugra um. En hér set eg nú sögur sína um hvern þessara óætisfiska.

M
Ofuguggi. (Eptir aorfclenzkri og vestfirzkri sögn.) Bær er nefndur Kaldrani,

er lá nærri fjöllum; annar bær var Þaðap býsna lángt burtu, og er eigi

getið, hvaö hann hét, en nær var hann bygðum. Báðir þessir bæir höföu

silúngsveiði í vatni nokkru allstóru, er var á milli bæanna. Eitt sinn

heyrðu menn á þeim bænum, sem ekki er nafhgreindur, aö komiö var upp

á baðstofu-glugga um kvöld, og þetta kveðið:

,,Mál er aö gana,

[geislar flana.
6

[Liggur lífs andvana

lýöurinn á Kaldrana, 7

[utan sú eina seta,
8

•

sem ekki vildi eta.
u9

1. þessar sagnir frá hlýrauuin cru teknar eptir handriti söra Jóns Norðmanns.

2. Sbr. Mohr. 63. bls. og FerÓabók Eggerts, 596. bls.

3. Ferðabók Eggerts, s. st.

4. Séra SkúK Gíslason eptir Páli Olafssyni.

5. FerÖabók Eggerts, 596. bls., og Mohr, 62.-63. bls.

6. Frá [hafa aÖrir þannig: „inaourinn hárvana."

7. Frá [hafa aörir pannig: „alt liggur andvana

fólkið á Kaldrana. 4 '

8. Seta á að jjýÖa sama sem „niöursetníngur."

9. Sumir sleppa 5. og 6. vísuorÖi, en tvítaka í peirra staÖ 4. vísuorÖ.
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EÖa svo 1
: •

•

„Mál er að gala

hauknimi hálfvana.

Liggur allur lífs andvana

lýðurinn á Kaldrana.

> Át af óvana, V?:

'V-

át sér til bana»

Liggur allur lífs andvana

lýðurinn á Kaldrana.

KviknaÖi bá umræða af þessiim liendíngum; þöktu öllum þær undar-

legar, og lögöu ýmist til. En bóndi sagöi, aö menn skyldu fara aö morgni

aö Kaldrana, og vita, hváð þar væri tíöinda. Leiö svo af nóttin; en aö

morgni komandi var farið aö Kaldrána, og fundust þar allir bæarmenn

dauöir, nema barn eitt, sem þar var í niöursetu. þeir, sem að komu,

sáu, aö höimamenn höföu allir verið aö matast; því sumir sátu enn, þótt

dauöir væru, með silúngsfötin í knjáih sér, en aðrir höfðu rokið um koll

meö silúngsstykkin í höndunum. Húsíreyu fundu þeir dauöa á eldhúss-

gólfinu ; haföi húu fallið fram yfir pottiun
,
og réðu menn af því , aö hún

mundi hafa fariö að boröa úr póttinum, þegar hún var búin aö færa upp

og skamta hinu íólkinu. þessi atburöur þókti öllum kynlegur; því eingir

sáust áverkar á hinum dauðu. Var þá niðursetníngurinn spuröur, hvernig

þetta hefói oröið, og sagði hann, aö fólkiö heföi dáiö, þegar tað fór að

borða, en hann sagöist ekkért haía viljaö, og ekki heldur boröaö neitt

af silúngnum. Var silúngurinh þvi næst aögættur, sem af var neytt,

og sáu menn, aö það var öfuguggi, en ekki silúugur; en Öfuguggi hefir

jafnan þókt drepvænt óæti.

LoÖsilúngur. (Eptir handrití þóröar bónda Árnasonar á BjarnastöÖum.)

l>rándarholt liet bær í Flókadal í Borgarfjaröarsýslu. Hjá bænum var vatn

eitt, er nefndist þrándarvatn. Sagt er, að 2 menn hafi veitt fisk í vatni

l>essu og boröaö hann, en dáiö af því, og hefir ekki verið veitt í vatninu

eptir l»að. Á Arnarsvatnsheiöi er vatn, er nefnist Gunnarssonavatn ; þar

var fyrr um veiöimannaskáli, og er sagt, að 2 bræður hafi legið í skálanum

til silúngsveiði, og hafi þeir fundizt dauðir meö diskana í knjánum, þegar

aÖ þeim var komiö. En þegar betur var skoðað, sást, aö silúngurinn, sem
þeir höfðu étiö, var loöfiskur. Bræöur þessir voru Gunuarssynir. Af þessu

er vatniö kailað Gunnarssonavatn, og hafa menn ekki veitt í því síðan.

Loksins skal her getið, aö margar sögur hafa farið af ormum og

skrymslu-m, sem sézthafahérog hvar bæði í vötnum á íslandi og í sjónúm,

Til þeirra sagna er brekkusnígillinn, eðá l>ó öllu héHur lýngormurinn
undirrótin. En um brekkusnígilinn er það almæli, að ef maður nái með

1. Seinni visan er hér, eius og hún er liöfó í Dalasýslu.
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fíngrinum í horn það, sem stendur fram úr miðjum hansi hans, mitt á

milli þeirra fjögra horna, sem á honum ern og mest ber á, þá komi það

alt fram, sem maður óskar sér, á meöan maður heldur í hornið. En til

þess aö koma brekkusniglinum til, aö rétta fram miðhorriið , ]>ví hann er

tregnr á ]>ví, skal bera gullliríng aö liausi hans, ogliafa yfir l>enna fonnála

um leiö

:

„Brekkusnígill, brekkusnígilí,

réttu út miöhorn,

eg skal gefa þér gullhríng

á hvert eitt þitt liorn.
11 '

Sumjr segja og, aö hvort sém maður leggi gull uiidir brekkusnfgil, 2

eöa lýngorni, vaxa bæöi ormurinn og gulliö, uns ormurinn verjSur ákaflega

stór og mannskæður, ef ekki er nógu snemma aögætt og ormurinn rtrep-

inn; en ormurinn er svo elskur aö gullinu, aö fyrr lætur liann drepa sig

á því, en flæma sig af því; ]>aöan er kominn Uúshátturhm um nirfla, sem

íastheldnir liggja á gulli, byki á fé sínu, ,,að þeir lúri á því sem ormur

á gulli.
u En sé þeir ormar látnir lialda lííi, hefir það optast oröiö niöur-

staöan, aö orminum meö gullinu hefir veriö snaraö í vatnsföll cöa stööuvötn,

og hafast l>eir ]>ar æ viö síðan. þess konar ormur er í Lagarfljóti í

Múlasýslu, og kannast bæöi séra Stefáp? og Eggert 4 Olafssynir viö liann,

enda skal hans þegar getiö. Annar á að vera í Skjálíándatljóti
, þriðji í

Hvitá, fjóröi í Skorradalsvatni. Líkur orniur er sagt aö sé í Surtshellir,

og því á þuru laudi. En fiestar slíkar frásögur eru mjög lílvar því, sem

sagt er uin lýngorm þóru borgarlijartar , í sögu Eagnars loöbrókar. f
' Aö

lyktum set eg hér sögur um ókindurnar í Lagarfljóti.

Orniupinn í Lagaríljóti. (Eptir sögn skólapilta úr Múlasýslu 1845.) það

bar til einu sinni í fornöld, að kona nokkur bjó á bæ cíiiuin í Héráðinu

við LagarHjót. Hún átti dóttur eina vaxna. Henni gaf hún gullliríng. þá
segir stúlkan: „Hvernig get eg haft mest gagn af gullinu því arna, móöir

mín?u „Legðu það undir lýngorm, 41 segir konan. Stúlkan tekur þá lýng-

orm, og Jætur gulliö undir hann og leggur ofan í trafeskjur sínar. Liggur

oi-murinn )>ar nokkra daga. En l»cgar stúlkau fer aö vitja um eskjurnar,

er ormurinn svo stór oröinn, aö cskjurnar eru farnar að gliöna í sundur.

Veröur stúlkan þá hrædd, l>rífur eskjurnar og kastar þeim meö öllu saman í

1. Formálirin er cptir haildriti sora Jóns Norbmanns.

2. Feröal)6k Eggerts, 715. bls.

3. Kvæbi sera Steíans Ólafssonar. Kh. 1823, 8. bls.

4. Ferbal)ók bans, 793.—707. bls. Á jjcssuni stað or og getið margra annara óvætta

í Lagarfijóti, sem hor verÖtir og dro])ib á, og sýna slíkar sagnir bczt af ölln, liversu náib

er nef augum, og a6 bágt so ab grcina kjrnjasögur úr nátturunni frá sögum um anda bá,

sem í vötnum búa.

5. Fas. II, 237 -239. bls.



fljótið. Líða svo lángir tímar, og fara meiin nú aö veröa varir við orminn

í fljótinu. Fór hann þá að granda mönnum og skepnnm, scm ytir fljótiö

fóru. Stundum teggöist hann upp á fljótsbakkana og gaus eitri ógurlega.

þókti þetta horfa til hinna mestu vandræða, en einginn vissi ráö til aö

bæta úr ]>eim. Voru J>á feingnir til Finnar tveir. Attu þeir aö drepa

orminn og ná gullinu. þeir stcyptu sér í fljótiö, en komu bráðum upp

aptur. Sögöu Finnarnir, aö hte væri viö mikiö ofurefli aö eiga, og væri

ekki hægt aö bana orminum, eða ná gullinu. Sögöu þeir að annar ormur

væri undir gullinu, og vaui sá mikiu verri en hinn. Bundu þeir l»á orm-

inn meö tveimur böndum. Lðgðu þeir annaö fyrir aptán bæksslin, en annaö

aptur viö sporðinn. Ormurinn getur ]>ví eingum grandaö, hvorki mönnum

né skepnum, en viö ber, aö hann setur upp kryppu úr bakinu, og þykir

þaö jafnan vita á stórtíöindi, þegar það sest, t. d. harðæri eöa grasbrest.

þeir sem einga trú leggja á orm þenna
,
segja, aö þaö se froöusnakkur,

og j>ykjast hafa sagnir um |>að, að prestur nokkur hafi ekki alls fyrir laungu

róiö l>ar þvert yfir, sem ormurinn sýndist vera, til aö sanna meö því sögu

sína, aö haun se einginn. 1

Sclurinn o^* skatan í Laga.i*íljóti. CEptir sögusögn Múlasýslumániia

1847. M. Gs.) Strauinur heitír bær á norðurbakkanum á Lagartljóti í Kirkju-

bæarsókn. Fram undan bænum liggur skata ein í tljótinu. Hún hefir níu

hala, og er hinn mesti óvættur. Skata ]>essi gj(>röi mörgum manni mein,

|>ví hún lá á ferjustaö. Loksins kom þar ki'aptaskáld aö, og kvað sköt-

una fasta niður viö botninn í íljóMnu. Síöan hefir hún eingum manni mein

utínið. — þaö cr til sanniudamerkis um, hversu skata |>essi er eitruð, aö

svo bar til einu sinni, eptir aö hún var föst kveöin, aö sakamaður nokkur

synti upp fljótiöi Kom hanu þá viö skötuna meö stóru tánni, og varð

lionum fcynlegt viö. Haun iór undir eins á land, og sá að táiu var svört

og u])]) blásin. Hj() haun þá af ser tána. l>essi vísa hefir veriö kveöin

um skötuna:

„Skatan liggur barða-breið

und báru-glaumi,

snýi* upp hrygg og eingu eirir

undan Straumi. 1 ' 2

Onnur óvættar er sú í Lagaríljóii sem margt mein héfir gjört það

er selur einn stór og mikill. Hann liggur uudir fossinum í Lag.iríljóti,

utar en skatan. Hann var og aö lyktum lcvcöiun fastur viö klefctitín undir

fossinum; þar liggur hann og má sig eiugum til íúeins hrojfa. :i

1. Sjíl Dr. Maurers Isl Volkss., 175. hh. Kvæbi sera St. •f.'uis, 8. hU., og Ferö.ibúk

Eggerts, 793. bls.

2. Sbr. Ljóbmæli sera Stefáus Olafssonar, 8. bls., 59.-01. erindi.

3. S. st, 8.—0. bls., 62—6G. erindi.
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Skrýmslin í Lagarfljóti. (Eptir bréfi Haus sýslumauns Wíum í Múlasýslu

1750.) þessi skrýmsli hafa opt sézt, en einkum 1749 og 1750. Frá því

um vorið 1749 og til þess haustiö 1750 sáust þau öðru hvoru af valin-

kunnum mönnum. Pétur lögsagnari í norðurparti Múlasýslu og tveir menn
aðrir sáu eitt frá Ketilstöðum á Völlum, en einga mynd gátu þeir deilt á

því. Aðrir tveir menn fóru saman samdægurs, og hitt bar fyrir Þá Pétur,

upp eptir Hellunum. þeir sáu fyrir utan Arneiðarstaði skepnu nokkra fara

upp eptir fljótinu, á vöxt viö stóran sexœríng, og fór hún hart mjög ; þetta

sama sá og alt fólkiö í Hafursgeröi, sá bær er skamt þaðán. þriðji mað-

urinn fór einnsaman sömu leiö
,

og hinir tveir ; hann sagðist og hafa séð

eitt skrýmsliö skamt undan landi sem sel, en leit út á belginn, sem skata,

þegar hún er dregin úr sjó; þessi skepna stakk sér þegar apfcur með

miklum boöaföllum. þessir þrír menn komu aö Arneiðarstöðum um kvöldiö,

og sögöu frá því, scm fyrir þá hafði boriö. En á meðan þeir voru að

segja frá þessu, sáu þeir allir í éinu skrýmsli þar niöur undan bænum;

var i>aö fyrir víst 30 til 40 faðma á leingd með háum hnúk upp úr bak-

inu, og einn þeirra þóktist sjá ánga fram úr því og aptur, sem lágu lángt

út í fljótið. Alt voru þetta sannsöglir menn og vandaðir. Auk þessa hafði

alt Arneiöarstaöa fólkið séð skrýmslið bæði fjarri og nærri landi þar undan

bænum, en hefir það aldrei getað séð svo skapnað þess, að það hafi getaö

lýst honum greinilega. Eptir þctta sá alt fólkiö í Hrafngeröi þrjá hnúka

upp úr fijótinu, alt að því heilan dag, og vatnaði í milli þeirra allra mörg

hundruð faðma, eptir því sem bóndinn hafði frá skýrt. Einu sinni var

Hans Wíum nótt á Arneiðarstöðum, en um morguninn voru prestarnir séra

Hjörleifur, séra Magnús og séra Grímur þar og staddir, og sáu þeir allir

í stillilogni og bezta blíðviöri blástur rétt yfir undan í fljótinú, sem hval-

blástur, en þó var hann öllu meiri. þá voru menn farnir út eptir fljót-

inu í flutníng, og sáu þeir skamt þaðan, sem blásturinn var, viö líkt og

varða væri upp úr fljótinu. þegar þeir höfðu horft á það nokkra stund, tók það

til rásar upp að laudi. Aidrei hafa þó orðiö meiri brögð að þessum sjónum,

en vorið og sumarið 1750; því þá sáust skrýmslin í ánum upp frá fljótinu,

þrjú undan Hrafakelsstöðum, tvö í hestlíki, með brúska upp úr hnakkanum

og hnúð á hryggnutn, og voru þau svört til sýndar. Eitt þeirra rétti upp

tvær trjónur, og vatnaöi yfir á milli. ' þár að auki lagðist eitt á land fyrir

utan Víðivelli, og sáu það þrír menn. Annað lagðist á land hjá Hreiðar-

stöðum, og sagði bóndinn þar svo frá því, aö það hefði verið sem stærsta

hús. Miklu optar hafa slík skrýmsli sézt í Lagarfljóti
,

og þar á meðal

vorið 1819. Sást t»að þá fyrst við ísbrúuina, þar sem fljótiö var autt viö

landiö, fram undan Hafursá, það var eptir ágizkun þeirra, sem það sáu,

hér um bil tvær til þrjár teigshæðir frá landi, grátt á að sjá og í lögun,

sem hestur stæði á höíöi og lendin upp ; en hvorki sáu þeir fætur né ánga

neina úfc úr því. l»etta sást fyrst á laugardag; svo fluttist þaö meö ofur
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hægri ferð, móti straumi og hæguni vindi, upp á móts við HallormstaÖ, og

t>ar hvarf l>að loksins sunnudaginn næstan eptir. Meöan á þessu stóð, var

ísinn að reka út eptir á fljótinu. SjÖnarvottar aö þessu voru þeir séra

Gunnlaugur á Hallormstaö og Hinrik á Hafursá og margir fleiri. Einn

þeirra, sem þéttá sáu, vildi skjóta í i>að; en hinir vildu ekki lofa honum
það. Ekki var neinn bátur við höndina, enda mundií fáir þeirra, sem sáu

skrýmslið, hafa árætt út að því; því þeir voru eingar kempur, nema t>að

heföi verið sá, sem vildi skjóta á það. 1

í Jökulsá á Brú hefir og sézt líkt skrýmsli fyrir ofan brúna frá fjórum

bæum: Giljum, Teigaseli, Skeggjastöðum og Hvanná. Sagt er að það hafi

verið nokkru stærra en hestur, svart á lít, en líkast í vaxtarlagi íslenzkum

bát; Fór það upp eptir ánni á móti straumi, og í einum stað kom t>að á

grynníngar, og höfðu ]>ar orðið mikil umbrot; en einginn treystist að hyggja

nákvæmar aö því.

Ormsbæli. (Eptir OLavii Reise gjennem Island. Kh. 1780, 2. Deel. 468. bls.)

Flatt sker austanvert viö Papey fyrir Suður-Múlasýslu heitir Ormsbæli.

þaö er í mæli, að t>ar hafi legið ormur á gulli eða dreki til forna,

tángað til Hollendíngur einn, sem Kumper liét, skaut á bælið með fall-

byssum , til t>ess aö hrekja orminn af gullinu og ná t>ví sjálfur. þess' er

ekki getið, hversu mikið gull Kumper fann í Ormsbæli, en hitt er sagt,

að onnurinn hafi fyrst flúið tilOrmsskers, og þaðan inn á Hamarsfjörð, og

ætla menn , að hann hafi tekiö sér l>ar varanlegan bústaö á firöiuum
,

og

komi í ljós fyrir stórtíöindum, eins og ormurinu í Lagarlljóti, og skrýmslið

Hvammsfirði fyrir vestan, og þyj er sagt, að menn þori ekki aö róa til

fiskjar á hvorugum staönum.

2. GREIN.

GRASASÖGUR.

Eins og munnmælasögur gánga af einstökum dýruiiij eins lara og sögur

áf grösum; en af því miklu minna kveður að grasalífinu, en dýralífinu, eru

sögurnar um grösin miklu færri og efnisminni, en um dýrin. þessara grasa-

tegunda, sem nú verða nefnd, hefi eg að eins heyrt getiö í munnmælum.

a) Af viðartegundum hafa einna mestar sögur farið af reyni-
viönum, enda hefir veriö allmikil trú á lionum bæði að fornu og nýu,

1. Frásögnin um skrýmslin , sem súust 1819 í LagarHjóti, er tekin eptir bréfi úr

Múlasýslu, dagsettu 1G. Juni s. á.

L 41
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og jafnvcl alt fram á vora rtaga. ITann hefir haft einhverskonar helgi á

sér, og merkilcgt er það, aö liann skyldi vcröa Asaþór til lífs, er hann óö

yfir ána Vimur til Geirrööargaröa
,

og er t>ví reynir síöan kallaöur

sjálfsagt í heiðurs skyni „björg þórs, u sem Edda segir. 3
jþó er þaö enn

helgara og hájeitara , sem stendur um liann í Sturlúngu, þar sem

Geirmundur heljarskinn sá ávalt ljósiö yfir reynilundi, sem vaxinn var í

hvammi einum, er SkarÖskirkja á Skarösströnd var síöan bygö í. Af því

hann var heiöinn roaður, var honurp ljós ]>etta ekki aö skapi, en svo vold-

ugur og ríkur höföíngi sem Geirmundur var, dirföist hann alt um fcað

ekki aö uppræta reynirunninn, en óskaöi sér aö eins, aö hann væri liorfinn

burt úr landeign sinni, og fékk ekki viðgjört aö heldur, og hýddi smala-

mann sinn harölega fyrir l>aö, aö hann lamdi fé Geirmundar meö reyniviö-

arhríslu.
2 Seinna á öldum hefir hann |><>kt einhver óbrigöulasti sakleysis-

vofctur, þegar hann hefir sprottið á leiðum þeirra manna, sem sökuin liafa

veriö bornir
,
og afteknir, án þess aö hafa geöiö sannsýknu sína í lifanda

r

lífi, og eru um t>aö þessar sögur. A fyrri öldum er sagt, aö systkin tvö

hafi veriö í Vestmannaeyum af góöum ættum. En svo fór, aö stúlkan varö

harnshafandi í fööurgaröi; af l>ví þau systkinin unnust mjög, Ijóstuöu skæöar

tutígur því upp, að bróöir stúlkunnar inun'íi eiga þúngann moð henni.

l>(issi kvittur kom og fyrir lögsagnarann í eyunum, og fór hann þegar til

aö ransaka máliö. t>áÖ tjáöi ekki, t>ó bróöirinn afsakaöi sig frá Vessum

glæp, og vitnaöi það hátt og dýrt, að hann væri saklaus, né heldur hitt,

I>ótt systir háns bæri hann undan öllum sökum og samlegi viö sig, og

nefndi til annan mann, sem |>á var farinn úr eyunum. Og með þvf pá var

alment mjög ríkt geingiö eptir um blóðskammir hér á landi, þó yfirvalds-

menn hefði ekki annaö en ósannaöan grun fyrir sér, feldu þeir hvern líf-

leysisdóminn á fætur öðrum á l>á sakbornu, og svo fór hér. þau systkin

voru dæmd til dauða og dóminum fullnægt. En sagt er, að þau hafi bæði

beðið guð þess grátandi á aftökustaðnum að sanna sakleysi sitt, eptir að

þau væru líflátin
, þó mennirnir hefóu ekki viljaö trúa því í lifanda lífi

;

einnig hafi þau átt aö biöja foreldra sína aö sjá til þess, að þau feingi aö

Uggja saman í Landakirkjugaröi. Eptir það voru þau tekin af, og eptir

lánga mæöu og líklega miklar fógjafir til kirkju og kennidóms, sem þá

var alltítt, var foreldrunum leyft kirkjugarðsleg fyrir börn sín, en þó máttu

þau ekki bæöi liggja í sömu gröf, heldur skyldi grafa annaö sunnan megin

kirkjunnar, en hitt fyrir noröan liana, og var svo gjört. þegar fram liöu

tímar, fóru menn aö taka cþtir því , aö sín reyniviöarhríslan óx upp úr

hvoru leiöi þeirra sysíkina, og hækkuöu þær ávalt eðlilega, uns limar

þeirra tóku saman yfir kirkjumæniiin, og var svo virt, að með því að láta

1. Sjá Snorra-cddu I, 286.— 288. bls.

2. Stiirlúii^asugu ]
f

Kli. 1817, 3. kap., 5.— G. bls. Sú tru belzt og enn austur í

Skaptafellssýslu, aö ekki iriégi leuija fénaö meb reynivib.

í
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reynihrfslur þessar vaxa á leiöum þeirra, sem einginn vissi til, að nokkurs

manns hönd heföi gróðursett þar, vildi guð lýsa sakleysi systkinanna fyrir

hinum lifandi. En hitt, að hríslurnar beygðust hver að annari yfir kirkju-

mæninn, og sameinuöu þar blöö sín og limar, þókti benda til hias saklausa

og ástúölega samkomulágs systkinanna í lifanda lífi, og laungunar þeirra,

að mega liggja bæði í einni gröf eptir dauðann. Svona uxu og stóðu

reynitré þessi um lánga tíma
,
þángaö til Hund-Tyrkinn kom með hernaöi

í Vestmannaeyar öndverölega á 17. öld, rændi þar fé og mönnum, og að-

haföist þar mörg hryöjuverk, sem kunnugt er; eitt af þeim, segir sagan,

hafi það verið, að Tyrkir hjuggu upp bæöi reyníviðartrén í Landakirkju-

garöi, og hótiiðu , aö þeir skyldu aptur koma í eyarnar meö ekki minni

ránskap og hernaö , en þeir fóru þá, þegar tré þessi væru oröin jafnhá

aptur í næsta sinn. En ekki hafa méím sögur af, aö trén hafi nokkurn

tíma sprottið eptir þétta, og er baö talin mesta mildi guös, því ef svo heföi

farið, mundu Tyrkir hafa efnt orð sín. Önnur saga mjög lík þessari geingur

í Eyafiröi um systkin tvö, sem dæmd voru til dauöa fyrir blóöskömm og

aftekin í Möðrufellshráuni. þau sögðust ávalt vera saklaus. þegar þau

voru koinin á aftökustaðinn, báðu þau til gú'ð's, að hann vildi þó að minnsta

kosti sanna sakleysi þeirrá eptir dauðann. Síöan voru þau tekin af, og ox

úpp úr blóöi þeirra reynitré, 1 og af þessum viöi er sagt að nægð hafi

veriö þar áöur, en nú er eingin hrísla eptir í því bygðarlagi. Miklu fleiri

sögur fara af reyniviönum. Hann er kallaöur lieilagt tré, og er sú saga

til þess, að til forna, þegar komið var aö reynitré á jólanótt, brunnu Ijós

á öllum greinum hans, og slokknuðu þau ekki, liversu mjög sem vindur

blés. Lítur það svo út, sem það hafi átt að vera nokkurskonar ímynd
jólatrésins, sem alsiða er í útlöndum að kveykja og prýða með aldinum og

öðru skrauti únguin og öldruöum til ánægju, en einkum á jólanóttina, og

sumstaöar er fariö aö tíðkast hér á landi í kaupstöðum. Ef maður ætlar

að rífa upp reyniviöarhríslu
,

og leitar að henni í því skyni, þá finnur

hann hana ekki, þó hann viti, hvar hún á að vera, og fiuni hana endrarnær,

þegar hann vill. Keynir má varla hafá til neinna hluta. Ef hann er hafður

fyrir eldivið, vekur liann óvild milli þeirra, sem sitja umhverfis eldinn,

enn þótt þeir áöur hafi verið beztu vinir; ef hann er hafður til húsagerðar,

geta konur ekki oröiö léttari í því húsi, né heldur aðrar skepnur eða kvikindi

komizt fráfóstri sínu eðaþrifizt. Eí' reynir er hafður til skipssmíöa eða skips-

áhalda nokkurra, þá ferst það skip, 2 nema einir sé hafður með í sama

1, þaö er trúlcgt, aö fieiri sögusagnir sðu um þenna sama atburö í Eyafirði; aö

miuusta kosti sýnistGísli Brynjúlt'sson hafa fylgt annari og miklu óhreinni sögn, en þessi

er, sem tekin er eptir Dr. Maurers lsl. Volkss., 177. bls., og Siguröi málara, sem heyrt

haföi söguna öldúngis eins í Eyafiröi og Dr. Maurer heíir hana.

2. Eptír Mohr, 186—7. bls., og Dr. Maiu'ers M Volkss., 178. bls., og handriti söra

Jóns NorÖnianns.
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skipi. Ef reynir er öðru megin keipnagli í skipi, en ekki báðu megin, fcá

livolfir því. Af þessu síðast talda efc það auðsætt, hvers vegna sumir al-

múgamenn hafi sagt
,
„að reynir væri bölvaður," 1 af t>ví þeim hefir ekki

þókt hættulaust, eptir hjátrúnni , að færa sér hann í nyt á nokkurn hátt,

og er [>að allíklégt, að það valdi því, að hann hefir feingið að standa ó-

höggvinn, þarsem hann hefir vaxið hér á landi, og átt ólfkt meiri frið á ser,

en birkiskógarnir, svo að Eggert Olafsson segir, að hann hafi verið orðinn

(i og 8 álna hár í Hestfirði við ísafjörð,* þegar hann fór hér um Jand

um og eptir miðja fyrri Kld.

Einir og reynir. þó ekki megi liafa reynivið til skipasmíða, sem

nú var sagt, er hættulaust að hafa hann til þess, ef einir er haföur í

sama skipið. Svo stendur á því, að einir og reynir eru megnustu óvinir

;

einirinn vill upp með skipið í loptið, en reynirinn vill draga það niður í

sjóinn, og er l>að gott, því annars feykti skipinu á sjónum, svo það mundi

oflaust á öldunum, ef einirinn mætti einn ráða, en reynirinn þýngir það

möur og heldur því hóflega föstu í bylgjunum, þar sem einirinn togar í

þaS að ofan. Skal því hafa einir í hástokki, en reyni við kjöl eða kjal-

síður. Annað er það atriði sagt frá ósamlyndi þessara viöa, að ef þeir eru

settir sinu hvoru megin í stórt tré, þá svipti þeir trénu sundur á milli

sín, og kljúfi það að endilaungu; svo eiga þeir illa sainan. Ef einir og

reynir eru í sama húsi, þá brennur það. Ef einir og reynir eru sinn

hvoru megin á sama hesti, þá snarast af. Ef einir og brennigras
(notrugras, urtica urens) er lagt saman í kistu að kvöldi, er sitt komið

í hvorn enda að morgni.

Um blóðeik er áður getið,
3 að hana má ekki til skipa hafa, þvíþaðskip

ferst. — Seljunni 4 fylgir sú náttúra, að þar sem hún er höfð í bað-

stofu eða bæarhúsi, getur maður hvorki dáið, né kona alið barn, né heldur

fénaður komizt frá fóstri sínu, ef selja er höfð í útihúsi. Ekki má heldur

tálga selju eða höggva, því þá sker maður sig eða heggur til meiðsla
,
og

gróa öll þau sár seint og illa, ef þau gróa nokkurn tíma, og í mæli er

þlð, að það hafi verið seljuhnyðja, sem Grettir hrepti af áverkann, sem

haun dró til bana. Ekki þykir heldur óhætt að hafa selju til eldsneytis,

því þegar henní er kynt , verða brestir svo miklir í eldinum , að undrum

þykir sæta. Af þessu er það allvíöa títt, að rekamenn láta seljurapta liggja

óhirta við sjó, velta þeim hvorki undan, né hirða um, þó út taki aptur,

því þeim þykir selja versta tré af guði gefið.

1. Sjá Kvæöi Eggerts Olafssonar, 45. bls., G6. eriiuli í Munaöardælu , 20. og 21.,

neöanmalsgrein.

2. Sjá Feröabók Eggerts 436. bls., og Fcröabók 0. Olavii (Kh. 1780), 23. bls.

3. Sjá III ugi smiöur, 414. bls. á undan.

4. Dr, Maurers Isl. Volkss. 178., og sera Jón Norömann.
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b) Gpos. þjófarótJ Þjófarót er gras eitt meö hvítleitu blómi.

Er þaö mælt, að hún sé vaxin upp, þarsem þjófur hefir verið heingdur,

og sé sprottin upp af náfroöunni upp úr honum. En aörir segja, aö hún

sé sprottinn upp af þjófadysinni. Rót grass i>essa er mjög ángótfiT þegar

þjófarót er tekin, veröur að grafa út fyrir alla ángana á henni, án þess aö

skeröa nokkurn þeirra nokkurstaöar, nema miöángann eöa méginrótina, sem

geingur beint í jörð niöur; hana verÖur að slita. En sú náttúra fylgir

þeim ánganum, að sér hvert kvikindi, sem heyrir hvellinn, þegar hann

slitnar, liggur þegar dautt. þeir, sem grafa þjófarót, binda því flóka um

eyru sér. En til þess að þeir sé þyf ugglausari, að þeir heyri alls ekkert,

hafa þeir þó þá varúÖ við, aö þeir binda um rótina, og hinum endanum

við hund, sem þeir hafa meÖ sér. þegar þeir eru búnir aö undirbúa alt,

hlaupa þeir frá greptinum, og þegar þeir þykjast komnir nógu lángt burtu,

kalla þeir á bundinn. Síitnar þá ánginn, viö það, aö hundurinn gegnir og

ætlar að hlaupa til mannsins ; en hundurinn drepst þegar í stað . er hann

heyrir slithvell rótarinnar. Síðan er rótin tekin og geymd vaudlega. Gras

þetta hefir þá náttúru, að það dregur að sér grafsilfiir úr jörð, eins og

flæöarmús dregur 1é úr sjó. En þó verður fyrst að stela undir hana

peníngi bláfátsekrar ekkju á milli pistils og guðspjalls á einhverri af þremur

stórhátíðum ársins. En ekki dregur rótin aðra penínga, en þá, sem sam-

kyns eru þeim, er undir hana var stoliö í fyrstu; sé það t. d. áttskildíngur,

dregur hún eintónia áttskildínga o. sv. fr. Ekkert vandhæfi hefi eg heyrt

að sé á því aö geyma eöa verða af með rót þessa ; því fleygja má henni,

hvar og hvenær sem vill, að ósekju.

Lásagras eða fjögra laufa smári. því grasi fylgir sú renta

með nafni , aö það lýkur upp hverri læsíngu, sem þaÖ er borið að. Til

þess aö ná því, eru tveir vegir. Annar er sá, ef kaþalhyldir eru teknar í

fardögum, og grafnar í jöröu nærri mýri, þar sem nokkuö er rakt, svo

sem fet djúpt, og torfan látin ofan yfir aptur. Ef svo er vitjaö um á

Jónsmessunótt, munu grösin vaxin. 2 Eptir sögnum úr Múlasýslu, sein nefna

gras þetta fjögra laufa srnára* (paris quadrifolia,)
4 á hann ekki aö

vera vaxinn fyrr en á þriðja ári. Síöan skal taka smárann og herða í

vindi, en varast að láta sól á hann skína, og bera hann á hálsi sér í silki-

tvinna ; lýkst þá upp hver lás fyrir þeim , sem gras þetta hefir. Hin aö-

ferðin er nokkuö meiri vandkvœöum bundin. Maður skal gjöra dyra-

umbúníng allan með hurð skrá og lykii, og setja fyrir máríötluhreiöur, og

læsa, mcöan máríatlan er ekki í hreiðrinu. þegar húu kemur að hreiörinu,

1. Eptír stúdent M. Gíslasyni og GuÖm. Bjarnasyni.

2. þannig bæbi kver af VestfjörÖum og Hamréndabók. Vestfjarhakverib nefnir jurt

j>essa: „herba omnia reserans," en Iíamrendabókin „gras, sem öllu upp lýkur.^

3. Handrit Sæbjarnar á Klippstab.

4. Mohr, 179.—180. bls.
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vill hún komast að eggjunum sínum eða úngunuin; sækir hún þá lásagrasiö,

og ber þaö að dyrunum, eöa stíngur þvi í lásinn, og viö það opnast hann

óöara, og á því hafa menn fyrst koniizt eptir náttúru þessa grass. jþegar

máríatlan er búin aö halda á grasinu, skal taka þaö og nota eptir þurft

og þörfum, en það vandhæfi liggur við, að aldrei má sá, sem grasið hefir,

vera berhöföaöur eptir þaö, þyí máríatlan situr einlægt um, að koma eit-

urormi í Löfuðið á þeim hmum sama, og drepa hann. 1 — Ef maður sefur

á Máríustakk, óttar hann ekki í svefni, né dreymir illa.

Hjónagras hefir tvær rætur, aðra þykkva, en aðra skarpá (grarina).

þykkri rótin örfar kvennsemi og líkamlega lystíng, nemur burt hrygö, eikur

gleði og endurnærir sálarkrapta mannsins. Skarpári rótína skal gefa manni

til hreinlífis.
2 þetta gras er alment kallað Brönugrös, og enn erii íieiri

nöfn á því, t. d. elskugras, Friggjargras
,
graðrót og viriágras. 3

Brönugrasanafnið er sjálfsagt dregiö af grösum þeim
, sem Brana gamla

fékk Hálfdáni fóstra sínum, til að ná meö ástútn Marsibilar Ölafsdóttur

Einglakonúngs* 4 Brönugrös vaxa víða á íslancli, og er stilkurinn stífur

og fagurgrænn meö blööum út úr á þrjá vegu, 6 og blómhöföi upp af, sem

Eggert Olafsson segir að verði purpurarautt. 6 Mohr kannast við þá kredclur,

að menn ímyndi sér, eins á íslandi og annarstaðar, að gras þetta veki

losta,
7 og ástir miili karls og konu, og stilli ósamlyndi milli hjóna, ef

þau sofa á þvl. En nú er helzt í mæli, að rætur grassins séu kröptugastar,

og séu þær ávalt tvær undir einum stilk, önnur hvöt, en önnur blauð.

þegar þær eru skornar af og báöum fleygt í vatn, flýtur hin hvata, en

sú blauöa sekkur. þegar rnaöur vill hafa rót þessa, til aö vekja ástir,

skal sá, sem leitar ásta með henni, grafa vel í kríngum rætur grassins,

og gæta þess vandlega, aö einginn ánginn sjitni af hvorugri rótinni, þegar

hann tekur þær úr jörðu; annars missa þær krapt sinn. Að því búnu skal

leggja aðra rótina undir höfuö þess, sem niaöur vill ná af ástum, en haga

þó svo til, að hann viti ekkert af því, og sofi á rótinni, en sjállúr skal

maður sofa á hinni. Er það sagt, að það bregöist varla, að maður nái

ástum þess, sem eptir er leitað, ef rétt er aö fariö.

Mjaðurt hefir og veriö höfð til aö vita, hver stolið hafi. Hana skal

taka sjálfa Jónsmessunótt um lágnættið, láta í munnlaug við hreint vatn,

1. þessi aöferð er tekin eptir liandriti sera Jóns Norðmanns, og segist liann Jiaía

lesið hana í galdrakveri vestra. Sæb.jorn á KlippstaíS kannast og v'ib liana.

2. Eptir kveri af Vestíjöröuni.

3. Sjá grasafræbi 0. J. Hjaltalíns Kli. 18H0, 2tí5. bls. þó telur Molir en fleiri nöfn

;éf. |>ví, 209. bls. IHB^^^^^^
4. Hálfdánarsaga líröinifóstra, 10. kap., í Fas. III, 580. bls.

5. Eptir sögn Arna öíslasonár, lögreglu[»jóns i Keykjavík.

6. Feróabók bans, 945. bls.

7. Mohr segir, ao gras [»etta se geh'?) daufum og ijöiiausuni törfum í Svi]>jó6 og á

Færeyum, til að örfa J»á til kúnna.
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og leggja urtina á vatniö. Fljóti hún, þá er haö kvennmaöur, en sökkvi

hún , þá er það dreingur. Skugginn af jurtimri sýnir, hvér maðurinn er.

þar við á að lesa þenna form&la, : „þjófur, eg stefni þér heim aptur meö

þann stuld, er þú stalst frá mér, meö svo sterkri stcfnu, sem guÖ stelndi

djötíinuni úr paradís í helvíti.
UI

Frey.ugras er haít til þess aö vita, hver frá manni síelur. Fyrst

skal láta það liggja þrjár nætur í vatni, leggja síðan undir höfuö sér og

sofa á, og muri maöur þá sjá l>ann, er stoliö hefir.

Lækjasóley. Náttúra þessa grass er iuröanlegri, því ef það er

tekið, er sól er í ljónsmérki (frá 13. Júli til 12. Ágúst 2
), og laugaö í

lambsblóði, og lögð þar viö úlístönn, og síöan vafið í lárberjatré (latjfi'?)

og borið á sér, niegnar einginn aö tala viö þann inann, nemá friösöni orð.

Ef frá manni er stolið, og maöur leggur það viö augá sér, mun þjófunnh

sjást, og allar haps athafnir. Ef sóleyin er látih í það hús, þár sein þær

koriur eru, sem épiila hjónabandi slnu, geta þær ekki fyrr burtu komizt,

en sóleyin er burttekin.

Ef sortulýng er haft í grápappír og boriö á sér, ver |>aö mann

fyrir öllúm voíuin, nema nefndar séu. Berin á sortulýnginu heita mulníngai;, 3

Ef inenn boröa þau, skríða menn kvikir af lúsuin. því eru þeir stundum

kallaöir lúsamulníngar. 4 —- Enn eru nokkurr grös, er eg veit eingar sögur

um, en sem |>ó er líklegt aö séu til, eöa bafi veriö að rrimnsta kosti, og

eru þau samsett af nafni kölska, t. d. fjaridáfæl'a, og |>ari* ekki meira,

en hcyra nafniö til [>css, aö því grasi fylgi magn mikiö, enda er t>ess áöur

getiö, aö það sc vörn við illu.
r> Hin cru skollaííngur, skpllafótúr,

skollagras, skollahár, skollakál, skollareipi. Stundúm er ekki

auöiö að sjá, hvort meir ræöur náfni grassius lækníngamáttur þess, eða

töframagn. Svo er t. d. með blóörótina, 6 sem í raun réttri stöövar

blóörás, en á ]>ó aö vera höfö meöfram til töfrabragða. 7

1. Eptir kvcri af Vestfjöroum,

2. Eptir Hamrcnclabók.

3. Múðlúiigar segja incnn fyrir vestaD.

4. Freyugras, lækjasóley og sortulýng cr alt tekio' eptir handriti Sæbjarnar á Klip]>stab.

5. Sjá páttinn af Galdra-Leifa, 523. bls. á unclan.

6. Grasafræbi 0. Hjaltalíns, 216.—217. bls.

7. Br. Maurers Isl. Volkss. 178.—179. bls.
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3. GREIN.

STEINASÖGUR.

Talsvert meiri hjátrú loÖir við steiuaríkiÖ , en viÖ grasaríkiÖ ; en þó

er jþéss aö gæta, aö nokkrir þeir hluiar eru taldir með steínaríkinu, sem

heyra undir hin náttúruríkin. þegar talað er utn náttíirústéínái , eru þáÖ

þessleiðis steinar, sem menn ætla að hafi meira tðfra-magn , en algeingir

steinar. Margar sögur hafa því myndazt, bæöi um uppruna þeirra og

margbáttaöa krapta.
1

prír staðir hafa veriö orölagðastir á Islandi fyrir

náttúrusteina. Fyrst er Drápuhlíöarfjall, skamt jfyrir sunnan Helga>

fell í Snæfellsnessýslu; 2
þegar sólskin er, leggur gullleitan ljómann

af þyi og hvaö mikiö regn sem er, þá sýnist ætíð sólskin á Drápuhlíðar-

fjalli. Sagt er aö f fjallinu sé vatu eitt lítið, en aíar djúpt, og að á því

syndi allskonar náttúrusteinar á Jónsinessunótt. Er þar ekki aö eins

óskasteinn, heldur og lausnarsteinn og hulinhjálmssteinn. Annar staÖurinn

er Kofri; það er einstakur og hár fjallstindur upp úr öðrum lægri

fjallgaröi á Árnarnesi við Alptafjörö í ísafjarðarsýslu. þar skal safna

náttúrusteinum , einkum á Jónsmessunótt við tjörn þá , sem er uppi á

tindinum; þar er sagt að finnist bæði óskasteinar
,

og aðrir fásénir hlutir,

en nálega er þar öllum ófært upp að komast. :< Hella ein, sem sumir

segja að sé hol, er í Kofra; hún gétur af sér hverskonar náttúru á Jóns-

messunótt. Sú hella heitir steinamóðir. Aörir segja, aö samskonar

hella eigi aö véra uppi í tjörninnj á Baulu. I>á ér hinn þriðji staður; Þa,ð

er Tindastóll á Reykjaströnd í Skagafirði vestan megin fjaröarins. 4

I Tindastól austan og noröanveröum , í eða uppundan Glerhallavík , skanit

fyrir sunnan Bolabás 5 er brunnur luktur háum hömtum á alla vega, og

gulllitaö vatn í. Bæði í þeim brunni, og umhvevfis hann, er sagt að séu

allskonar náttúrusteinar, og þar á meðal óskasteinninn. Állir íiáttúrusteinar,

sem þar í eru, er sagt áð komi upp á Jónsmessunótt, og bregði þá á leik

ofan á brunninurn, og í kríng um hann, en þess á milli liggi þeir neðst á

brunnbotninum. Bezt er því að sæta þessu lagi til að ná í steinana; en

þó er svo örðugt að komast að bruniíi þessúm, að ekki verður þángaö farið,

nema gandreiö.

1. Sbr. Feröabók EggertS, 102.—404. bls.

2. S. st. 288.-293. bls.
**'

. /
'

3. Sbr. Ferðabók 0. Olavii, 28; bls.

4. Tindastóls er áöur gefcið í þœttínum aí' Hálfdáni í Felli, JII, íí. , 518. bJs. á

undan, og verbur enn getíb V, 4, „"Végurinn austan undir Tindastól."

5. Bolabás er sagt aö hafivérið bustaður sjóskrimsla tU foraa, sjá Ferðabók 0» Olavii,

246.-247. bls.
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Lausnar steinninn. Fleiri en einni sögu fer uin l>að, hvar sá

steinn fæst; því áður er fcess getiÖ, að hann sé í vatninu í Djrápuhlíðarfjalli,

en aðrar sagnir segja, að hann vaxi í sjónuin, og reki því á ýmsnm stöðum

á land. Aðferðin til að ná honum er þessi: Maönr skal fara í arnar-

hreiður Vítusmessunótt (>. e. 15. júni), og múlbinda únga hennar meðan

þeir eru ófleygir í hreiðrinu. þegar örnin kemur heim, og finnur t>á svo

stadda, leitar hún allra bragða til aö losa af feeim múlinn, og dregur

allskonar náttúrusteina í hreiöriö, sem húu hyggur að megi létta fcessu af

língimum. Loksins sækir hún lausnarsteininn
;
margir segja hún komi með

]>rjá steina seinast með ýnisum litum og beri hún hvern eptir annan að

nefi úiiganna, og leysi lausnarsteinninn skjótt niúl þeirra. 1 Ef þá er ekki

maöurinn viðstaddur að taka steininn, fer assa með hann á fertugt djúp,

og sekkur honum þar niður, svo einginn skuli hafa hans not, þegar úngarnir

eru lausir orðnir. 2
Steinn hessi er til ýmsra hluta nytsamlegur, en einkum

er þaö talinn beztur kostur hans, að hann leysi konu, sem á gólfi liggur,

vel og fljótt frá fóstri sínu, og þarf þá ekki annað, en annaðhvort leggja

hann á kvið hennar, eða henni er gefiö vatn, aðrir segja volgt franskvín

hvítt að drekka, sem steinninn hefir legið í, eða verið skafinn í. Stein

þenna skal geyma í hveiti ef hann á ekki aö missa náttúru sína, og vefja

hann í óbornu hvítu lerepti eða liknabelg. Sumir hafa ætlað að steinar

þessir væru aðrir hvatir en hinir blauöir, og úngi hinir blauöa aptur öörum

út af sér.
3

]jessi sama hjátrú um fjölguuarmagn steina þessara er sagt

aö hafi verið, aö minnsta kosti í fornöld, í Noregi og á Færeyum, 4 og

heitir hann l>ar „vettenyre u (viöarnýra V). Færeyska nafniö lætur og nærri

því, sem menn eru nú orðnir alment sanniærðir um á íslandi, og Eggert
r

Olafsson hetír tekið fram, aÖ það sem nefnt hefir veriö lausnarsteinn, er

alls ekki steinn, heldur ávöxtur eöa hnot af tre (mimosa scandens),

sem rekur her og hvar upp með öörum rekaviö á Vesturlandi.

1. Sbr. sögurnar í .,Antiqvarisk Tidsskrift, kw 1849—51. 205.—20(3. bls. eptir líammers-

haimb, og Færöernes Historie, 3()9.— 370. bls. eptir Niels Winther, munnmæli Færeyínga

uni „siguisteininn.'- 1 A pýzkalantli kvaÖ og vera líkar sögur segir Dr. Maurer, Isl.

Volkss., 180. bls.

2. Í Hamrendabók segir, að örninni verði svo mikiS um ,
})egar múllinn losni aí

úiDgúnum, aÖ hún spyrni lausna,rsteininum af feginleik ofan úr hreiðrinu.

3. J>á hegilju licfi eg seð ejjtir Jón Guómundsson lærba fyrstan manna her á landi

í „Työsfordryf- 1 hans, en seinna hafa lijátrúarfullir menn, eins og hann, eflt hana og

útbreitt, svo aÖ liún heh'r oröiö æÖi almeun, sem sjá má af FerÖabók Eggerts , er margt

seg.r af steini þessum, 123.— 425. bls., og ^ar á meÖal j>aÖ aÖ Eiuglendíngar haii haft

mikla trú á honuin, at) liaun hjálpaÖi konum í barnsnauö, og ætlar aÖ Islendíngar hafi

einmitt feingiÖ þaöan Jjcssa trú, um leiÖ Og Einglendíngar hÖfbu hér verzlun sína á

Jo. öld. Ðr. Maurer bendir og til pess í Isl. Volkss. 181. bls. , aÖ nokkur áhrif muni

frásögn Plinius um steininn aetites, í Nátur. hist. XXXVI, cap. XXI (Silligs útgáfa,

§. 149-151, 356.-357. Ws.), hafa haft á ^essa trú lier á landi.

4. Peter Clausen, Norges Beskrivelse, 124. bls., en Debes neitar pyj í Eæröa
reserata. þó hefir Dr. Maurer einmitt oröiö var viÖ sömu trúna á Færeyum 1858.
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H u 1 i n h j á ] m s s t e i n n i n n drégur nafn af liulinbjálmi , eða huliðs-

hjálmi, sem sögur gánga af bæði í norrænni og þýskri goðafræði. Mjög

snemma hefir það tíökazt á noröurlöndum , að neyta hulinhjálms til ýmsra

galdrabragða, sem gjöra máttu menn og hluti ósýnilega, t. d. til að magna

með honum ský, er lögðu myrkva eða huln yfir alt, sem falið átti aðvera. 1

Hulinhjálmssteinn er dökklifrauður að lit. Geyma skal hann undir vinstra

armi. En ef maður vill neyta hans, og gjöra sig ósýnilegan, skal maður

fela hann í vinstra lófa, vafðan í háiiokk eða blaði, svo ekki sjái á hann

neinstaöar; verður sá hinn sami ósýnilegur ámeðan, en sér þó sjáltur alt,

sem fram fer í kríng um sig. Ýmsum sögnum fer um það, hvernig maður

skal fá sér hulinhjálmsstein, og set eg hér því fyrst almennustu aðferðina,

sem sagt er, að hafi verið til þess höfð. Maður skal taka glænýtt hrafnsegg

úr hreiðri, sjóða það, og l)era volgt aptur í hreiðrið. þegar hrafninn kemur

aptur að hreiðrinu, og hann finnur þau missmíði, sem á eru orðin, fer hann

og útvegar sér þann stein, sem gjöri eggin áþtiir hrá, (en sá náttúru-

steinn er sagt að sé í ey einni í Rauðahafinu) 2 og verður aldrei úr því

eggi hulinhjálmssteinn. En geti maéur tekið eggiö, soðið þaö og komið

því aptur í hreiðriö, án þess krummi veröi var við, liggur hann á því

ómakslaust eptir sem áður. En þegar hann getnr ekki klakið út egginu,

grefur hann það niður, eöa tekur þaö burtu, og skal |>á taka þáð áður.

Verður þá svo sem steinn innan í því. „betta dugir til hulinlijálins;
aa en

aðrir segja, að eggið alt verði að svörtum steini.'
1 Olai'ur Sveinsson í

Purkey, sem flestar hégiljur hfefir ritað, og enn fléirJ segja, að hrafnseggiö

skuli taka á föstudaginn lánga, og sjóöa |mö |>anuig, að hvergi leggi gufu

af því. Bezt sé að sjóöa l>aö i tveiinur samhvolfdum munnlaugum nýum,

sem barmarnir falli vel saman á, en strjúka ]>ó vandlega áður barmana

meö leiri, svo hvergi komist gufan út.
5 Margar fleiri aöferðir eru til að

ná hulinhjálmssteini, og set eg þær hér, sem cg hefi heyrt. 1. Maður

skal taka hrafnsúnga, sem komiim er rétt að fiugi, heingja hann á snæri,

sem fast er á spýtu upp yfir hreiðrinu, og stínga u]>p í hann ginkefli, svo

hann geti ekki étið. Eptir þrjá (aðrir segja tvo) daga skal vitja um

1. Sjá Fms. II, 198. kap., 141. bls., og Fas. III, 219. bls. í Sögu Herraubs og Bósa,

11. kap.

2. þetta atrifti uni steininn í Rauðahafseyunni er tekið úr Ilamrendabók , sem lieiír

þar ab auki um liann þá hegilju, aö hver scm láti undir bann stcin l)löb af laurustre og

áhræri (meÖ honurn) „þann, sem í fángelsi er haldinn, eÓa viÖ lás læstur, ])á fari hlekkir

af þeim fánga.u Sí: þeim stcini haldiÓ í munui ser, gcfur hann skilníng á fuglamáli, eba

fuglakvaki. Ilor fara sögurnar um lausnarsteininu og hulinhjálnisstcininn mjög saman,

svo eins vcl sýnist hcr eiga vib sigurstcinur Færeyínga sem ábur er getiÖ.

3. Svo segir Hamrendabók.

4. Eptir sögn í Borgai-firÖi, sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss., 182. bls.

5. þessa söinu aÖferó nefiur sera Jón Norömann.



úngaun, og mun þá tinnast í giui lians sá steinn „sem þig kann hylja. ul

2. í kjóahreiðri er steinn; „ef þú berð þann stein á þér, séstþú ekki.
u2

3í í lireiðri músarbróður finnst steinn meö ýmsum litum, ef þú ber liann

á þér, veröur þú ósýnilegur. 3
* 4* Tak himnuna, sem næst innan úr skunn-

inum á arnareggi, og ber næst böfði þér í hvirfli, þá sést maöur ekki.

5. Ef maöur ber á sér arnarfúlegg, eöa spreingi þaö í höfuö sér, veröur

maöur eins ósýnilegur
;

þess vegna íiytja gamlar arnir fúlegg síu öl hafs

|>rem nóttum eptir, að þær hafa orpið, en hinar ýngri skilja þau eptir,

hulin í hreiörínu, af því þær þekkja ekki gagnsemi þeirra. 4 Hér aö auki

er þess getiö, aö hulinhjálmssteinar finnist opt við sjó, ár og læki og á

víöavángi
,
og er su varúð viö þaö, að maöur standi á honum ,

þángað til

makinn hans keniur. Helga, amma séra Jóns Norðmanns, var einu sinni með

fleitó börnum að leita að steinum. Fann hún svo einn, sem henni leizt vel á,

og lét hann upp í sig. Sáu þá hin börnin hana ekki, og voru að spyrja,

hvar hún væri; hún sagöist vera hjá þeim
,
og sá þau; en þau sáu hana

ekki að heldur, fyr, en hún kastaði steininum. 6 Einhverstaöar var maður

á ferð
,

og fann stein (í Svæðiskrók) og lét haim upp í sig. Hundur

hans fór þá að ærast og leita að honum, af |>ví hann sá hvergi manninn.

Svo gekk maðurinn áfram, þángað til hann þurfti að gjöra að skó sínum,

og lagði hjá sér steininn á meðan. En þegar hann var búinn að gera að

skónuiu, var steinninn horfinn, og úrþví sá liundurinn hann. 6 Sumir halda,

að hulinhjálnissteinn leiðist út úr Pétursbuddunni , sem er i skötunni
, og

einkum í hinni litli Tindaskötu, og þó helzt úr þéim skötum, sem haía

tvær pípur vaxnar nieð lirvggnuin, sem aörai* hafa ekki |>ar Báður þessar

pípur skal taka úr skötunni eptir góumánub, eða t»ær fæðast af henni; síðan

skal hún .þar yfir liggja, sem fugl á cggjum í níu vikur; verða ]>á budd-

urnar svartar, og finnast tómar, reknar af sjó, með gati á öðrum enda,

þarsem steinninn befir út farið, en gljáar eru l>ær innan. 7

r

Oskasteinninn heitir svo, af því aö hvers sem maöur óskar sér,

þegar maður hefir hann, fær maöur ósk sína uppfylta. Ýmsum sögum fer

einnig um l>aö, hvernig hann íáist. 1. Oskasteinn finnst við sjó, að half-

föllnu
,
þegar túngl er 19 nátta og sól í fullu suðri. Leita þú hans á

páskamoíguninn, 8 ber hann undir túngurótum þér og mæl til þess, er l>ú

1. Svo segir Sæbjörn á Klippstao, og Dr. Maurer, 182. bls., eptir Purkeyar-Olaíi.

. 2. Sama beimild.
' .'Ú •

3. Eptir bandriti, sem Dayib l)aví(>sson. vinnmna^iu' í Stóradal, 1859
-
locSi mér.

4. Sæbjörn á KlippstaÖ.

5. Eptir handríti séra Jóns !S
r
or6nianns, sem getur þess, aÖ amma sin hafi átt mikió

af steinnm, eins og sumnm Islcntlingum var títt aft íornu fari; sbr. Feroabók Eggerts,

403. bls.

6. Eptir sama handriti.

7. Sbr. ,JIelgasti fiskur i sjó, ' IV, 1. gr., l>31. bls. á undan.

8. Líklega af bvi aÖ „hátío er til heilla bezt.
<l
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vilt. Steinn l>essi er hvítgulur að lit og nokkuð ljósleitur; hann er mjög

líkur baun. 1
2. aöferö er þaö, að taka hraínsegg hiö íyrsta, sem hann

verpir (en Purkeyar-Olafur segir að eggið skuli taka, tveim dögum áður,

en hrafninn úngi út, og án l>ess hann viti af), sjööa það í vatni í leinnunn-

laugum sanihvolfdum
,
og láta það svo aptur í sama hreiðriö. Síöan skal

bíöa nærri hreiörinu, þángað til hrafninn hefir klakiö út hinúm eggjunum;

en þegar allir úngarnir eru skriðnir úr þéim, veröur soöna eggiö eitt eptir

óútklakið. Skal þá taka það og brjóta á gat; tinnur maöur í því fiatan

stein og íiekkóttan aö Iit, það er óskasteinuinn. þann stein skal taka

og bera á sér í olbogabót. „Oskaöu þér svo hvers sem þú vilt, en þó með

yarúð" segir Purkeyar-Olafur. „Geyiu hann í nýu líni, og ber hann ætíð

á þér" segja aðrir. 2 En eru fleiri frásagnir um óskasteininn, og eigi

hann aö vera eggjakerfi óskabjarnarins, (onisci psoræ), sem er margfætt

sækvikindi, og er stundum háifur þriðji þumlúngur á leingd, og ángrar

hann helzt hákaíla. þetta eggjakerti veröur hart eins og steinn, og svart

á lit, þegar það þornar, og rák eða far eptir báðum íiatvegum steins þessa,

Jíkt og klöppuð væri rák fyrir fati á vaösteinurn íiskimanna. því er sagt,

að þessi litli steinn úr óska,birninum sé vaösteinn sánkti Péturs, og er sú

saga til þcss, aö óskabjörninn hafi upphaflega veriÖ einhver stærsti hvalur

í sjó og illur eptir því. Einu sinni, þegar sánkti Pétur kom úr fiskiróöri,

elti hvalurinn bátinn hans, og vildi granda honum. Pétur fleygði þá vað-

steini sínum í hyalinn, og gjöröi liann um leið að þessu litla sækvikindi,

svo að það skyldi aldrei optar gjöra skipum mein. þenna stein úr óska-

birninum hafa rnenn borið á sér, og ímyndað sér að hann veröi þá slysum

og öhöppum. i>að hetír og verið trú, að ef maður leggur lifandi óska-

bjöm uppílopt undir túngurætur sér, fái maður alt, sem maöur .óskar sér,

ef ]>aö er gjört, áður en hann festir sig vió túnguna. Enda getur björn-

inn ekki fest sig, þegar búið er að óska. Trú hefir verið á því, að sá

gæti óskað sér og feingiö , hvað sem hann vildi, sem hefði stein þenna á

túngu sér, eða þó enn heldur óskabjörninn sjálfan lifandi, en það mun

vera blandað málum við fyrri aðferöina, að leggja hann undir túngu-

ræturnar. 3
.

r

Oskasteinmnn í Tind«astól. (Eptir handrití séra Jóns þórbarssonar á

Au6kúlu.) Einu sinni var stúlka á gángi í Tindastól ,
og fann stein

einn fallegan. Hún hugsaði með sér, að húu vildi hún væri horfin í þá

beztu veizlu, sem haldin væri í heiminum. Hún hvarf þá alt í einu út í

veörið, og vissi ekki fyrri af, en hún stóö í dýrölegri höll, og haföi henni

1. Eptir handriti DavíÖs í Stóradal.

2. Eptir handritum Davíös og Sæbjarnar, og Dr. Maurers Isl. Volkss. 182. bls., þar

eem Purkeyíir-Olafur er borinn i'yrir.

3. Eptir Mohr, 110.—111. bls., feróabók Eggeits 610. bls., handritum Sæbjarnar og

Davíðs, og munnmælum. Sbr. Dr. Maurers IsL Volkss., 182.—183. bls.
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aldrei önnur eins prýöi til hugar komiö. MaÖur færöi henni þar gullbikar.

Hún tók viö bikarnum, en varð svo skelfð af öllu því, sem fyrir liana bar,

aö hún óskaöi sér, aö hún væri horfin á sania stað, og áður, í Tindastól,

og t>að varö. Fleygdi hún þar svo steininum, og sagöi, að hann skyldi ekki

optar villa sig, en hélt heim nieö bikarinn. Gullbikarinn þókti hin mesta

gersemi, og var fariö meö hatm til prestsins; en liann ságðist ekki skilja

í, til hvers hann yrði haföur. Var t>á bikarinn sendur kóngi
,
og gaf hann

stúlkunni fyrir hann 3. jarðir í Skagafiröi.

Til er og sögusteinn. 1 Um hann fer einnig nokkrum frásögnum.

Purkéýar-Olafur segir að finnist í máríötluhreiðri í Maí. Skal maöur bera

hann á sér í blöðuguin hálsklút, og láta hann í hœgrá eyra, t>egar maðúr

vill veröa einhvers vfsari af honum; segir hann t>á alt, sem maður vill

vita. Aörir segja svo frá þessum steini. , þegar sumar kemur í páska-

viku liggur krummi á eggjunum föstudaginn lánga. Um messutfmann á

að fara til hreiðursins, og þegar pínutextinn er lesinn, liggur hrafninn,

eins og dauður, á eggjunum. Drýpur þá steinn af hrafnshöföinu ofau í hreiðrið,

svo að maöur má taka hann, ef vill. Síðan skal herða hann og bera næst

sér í poka. þegar hann er borinn undir túngurótum, skilur maður hrafna-

mál. 2 Ef maður vill vita nokkuö, skal binda hann berau undir hægri

handkrika sinn, þegar maöur leggur sig útaf, og vefja vel að sér fötin.

„Set það á þig, sem þú vilt vita áöur en þú sofnar, og mundu það þegar

þú vaknar, hvers þú hefur vísari orðið.
u3 Einn steinnfinst í sjávarfroðu

grár aö lit. Hann skal láta í stöðu-vatn; veröur þá mor í vatninu, og í

morinu sést manns ásjána. „Spyr þá þess, er þú vilt vita, og vert stöðugur. 4"

Lífsteininn hefir veriö mjög nafntogaöur að fornu, sem sjá má
af Kórmakssögu og fleiri fornsögum, 5 og því er ekki kyn, þó sögur hafi

farið af honum síðan. Nafn sitt hefir hann af því , að hann bæði lífgar

það, sem dautt er, eða dauðvona, leingir líf manns, og græðir sár fljótar

og betur en nokkur hlutur annar. þegar maöur nær lífsteini, þarf því

ekki annað, en gjöra skinnsprett á sér, undir vinstri handar síöu og

geyma hann þar í, því hann græöir sjálfur benina fyrir utan sig; einnig

má bera hanu í gullhríng á þriðja fíngri frá þumalfíngri. Dæmi
eru til þess að krumini hafi lífgaÖ með honum únga sína ; ef maður drepur

1. Hamrendabók og haptdrit Davíðs nefna hann „þann stein , sem maönr fær alt að

vita meö." Sæbjörn nefnir hann: „Steininu í hrafnshöföinu." En sögustein kallar Dr.

Maurer hann, Isl. Volkss. 183. bls., eptír Purkeyar-Ólati.

2. Eptir haudriti Sæhjarnar.

3. Eptir Hamrendabók og handriti Davíös
; far er ekkert getiö um páskaviku, en báöir

segja aö „leita skuli að steininum í hrafnshöföi í aprílmánuÖi.u

4. Eptir handriti DaviÖs.

5. 9. kap. 80. bls., og 12 kap. 116.—4 18. bls., og Gaungu-Hrólfs sögu i Pas. III,

3. og 25. kap., 244, og 307. bls.
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alla hrafnsúngana í hreiörinu og fleygir |>eim burtu, en kreystir einn til

dauðs, og festir hann fear, og lætur ginkefii í kjapt honum, svo hálsinn sé-

opinn. Ef hrafninn er þá iðulega yið hreiörið, sækir hann þenna steiu, og

lætur í gin úngans. Skal svo vitja um hreibrið aö tveimur eöa þremur

dögum liönum, er únginn þá endurliínaður og rauöur steinn lítill , sem

baun, í kjapti lians. ,,Tak steininn en gel' úngann lausan. u Líísteinn finnst

og þar sem jörðin veltist um og skrugga fellur; hann er rauöur á lit og

dálítill; hann finnst á háfjöllum. þar grandar ekki eldur, sein lífsteinn

er innborinn. 1 Einu sinni var maöur, sem haföi lífstein á sér, undir hol-

hendinni, svo aö hann skyldi ekki deya Maöuriun varð á skipreika, og

spuröist ekki til hans í mörg ár. Loksins rak hann einhverstaðar mátt-

farinu. Menn voru viö sjávarströndina, þar sem hann bar aö landi, og

spuröi hann þá, hvort þeir heféu ekki hníf á sér, og baö ]>á að spretta til

undir holhéndinni á sér. Vai' svo gjört; dó maðurinn þegar og varö að

Lífsteinar. (Eptir handrítí þ. Árnasonár bónda á Bjarnastöðuin.) Oddur biskup

Einai'sson var einu sinni á vísitazíuferö nótt í Kalmannstúngu, en það var

á aöfaranótt Jóns messu skírara. Um morguninn fyrir sól fór hestadreingur

hans aö smala hestum ]>eirra biskups. Hann fór nörður á eingjar, og

noröur yíir NorÖlíngafljót, og upp í hálsinn fyrir austan l^ljótstúngu. ^ar

varð fyrir honum hellusteinn. A hellustcininuin voru nokkrir smásteinar,

sem voru á sífeldum hlaupum um helluna. i^>eir ýmist lioppuöu liver yfir

annan, eöa hlupu hver í kríng um annan , eins og hegar lömb leika sér

um stekk. l>eir voru bleikleitir, en þó meö ýinsum litum og á ýmsri

stærö. Piltinum varð starsýnt á petta furðuverk. i^>egar hann haföi horft

á hað stundarkorn, tók hann einhvern minnsta steininn, fór meö hann

heim og sýndi biskupi. Biskupi þókti vænt mjög um steininn og sagöi

þaö væri „lífsteinn,
u og hellan ,,lífsteinahella.

u En þar af má marka, hvaö

biskupi þókti vænt um steininn, aö hann gaf piltinum fyrir hann tuttugu

hundraða jörö, og let á sér heyra, aö sér heföi bókt vænt um, ef hann

hel'öi fært sér helluna með öllu saman. þá heföi hann mátt biöja konúng

eiuhverrar bænar, hverrar liel/t, sem hann hefói viljaö. Vildi ]>á pillurinn

fara aptur á staö og sækja helluna, en það sagöi biskup aö mundi veröa

til einkis; því nú væri hellan meö steinunum sjálfsagt hoj-fin og búin aö

flytja sig, þar eð hún hefði mist einn steininn. l>ar að auki sagöi hann,

að lífsteinahella sæist ekki nema á Jónsinessumorgun.

Skruggusteinn. Ef maður hefir hann, sér maöur út um alla ver-

öld; hann kemur úr lopti ofan í þrumum, og hefir |>aöan nafn sitt. (Jón

Ásgeirsson.)

1. Eptir liandriti DavíÖs og Sæbjarnar.

2. Eptir handriti séra Jóns Norbmauns.
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-Fésteinn (= fé k v ö r n ?). Hann er skaptur sera sauðartúnga, hvítur

aö lit meö litlum hrufum, og er í öörum endanuin, þeim mjóa, svört rák.

Hann vex utan á vömbunni í sauðfé. þii skalt taka hann og herða, og

geyma í hirzlu þinni. Hann finst opt viö sjó |>á túngl er 9 nátta; geym

liann og mun aö gagni koma. Annar fésteinn er ímóalóttur aö lit, og rétt

hnöttóttur; hann finnst rekinn af sjó. Hann skal geyma í hvítu og óbornu

lérepti.
1

Stefnir. Um þann steinn skriiá. læröir tóénri og sérilagi Salómon,

a6 ef hann er tekinn og heingdur |>ar yfir , er þú vilt illu frákoma, þá
skaltu taka hann á Jónsmessunótt. Er hann ofan mjór og hvítur að lit.

Hann hefir 9 náttúrur, og eru allar góöar, nema ein, og er þáð sú, aö ef

maöur drekkur af honum, fær hann köldu, og er eigi gott aö lækna, nema
hann sé skáfinri í heita mjólk, og gefinn ]>eim, sem forgreip sig á honum.

Önnur hans náttúra er, ef hann er heingdur yfir fjárhúsdyr, þar sem fé

geingur undir, þá missist éinginn sauöur, eí alt er meö sama marki. þriðja

hans náttúra er, ef hann er heingdur þar yfir, sem glettíngar eru á grip,

þá hlífir hann því. Fjóröa hans náttúra er sú, ef hann er heingdur viö

skipsþóptu, granda því aldrei stórfiskar. Fimta: heingdur í liús, sem mýs

eru, eöa önnur kvikindi, finst af honum ódaun, svo þau fiýja í burt. þessi

steinn finnst opt á eyðifjöllum. Leita ]nt aö honum á Jónsmessunótt. 2

Hirundo steinar. a) þeir eru opt þrír í eiuu og finnast í svölu-

maga; einn þeirra er rauöur, annar svartur, jþriöi hvítur. Iíver sem hefir

hinn rauöa í munni sér, og kyssir mey eiria, þá fær hún brennandi girnd

til hans. Hver sem hefir hinn svarta, veröur aldrei á mat svikinn; en

hver sem hefir hinn hvíta, veröur aldrei í hel sleginn. b) Calcedonius

;

þessi steinn er lítill og ljótur. Hann hefir tvær tegundir : svartur og rauöur

;

hann finnst í svölulifur eöa maga. Hinn rauöi er viö tímgameinum, hann

læknar vitstola menn, og af lángvarandi sóttuin; hann gjörir mann og

mælskan, þekkan og vinsælan. Hann á aö vefjast í líni, og bera hann á

sér, og meö sania hætti skal fara með hinn svarta. Hann stállir reiöi

höföíngja og framkvæmir sitt erindi, og stendur á móti heitínguin. Ef
þessi steinn er borinn í líni, sem rautt er í saumaö, eöa ofiö í uppistööu,

þá er hann lækníng viö köldu, og stillir voridan vessa. c) Svölusteinn
finnst líka í þeirra höföi; hann er og meö purpuralit og margskonar fleiri

litum. Ef hann er látinn í lín eöa kálískinn, og borinn undir vinstri hendi,

þá læknar hann gamlar sóttir ; hann gjörir mann glaöan og þekkan. Hann
dugir móti dýrum, reiöi, helzt ef hann er svartur; þá á að taka hann í

liandriti Davíös.

2. Sama heimild.

3. Eptir sama.
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Agat. Sá steinn segir Eggerts Olafsson sé skildur surtarbrandi , en

miklu smágjörfari aö efni.
1 Mikla trú hafa íslendíngar haft á kynjamagn

hans, en einkum þeir, sem byggja Hornstrandir, enda eru þær taldar óðals-

land og aðallieimkynni drauga og galdra, og þar segir Molir hann finnist

stundum enda komi hann þar í góöar þarfir.
2 Bæði Eggert og Mohr geta

þess að hjátráárfullir menn segi, að hann hafi 24 náftúrur; af þeim telur

Eggert 3 þessar: 1. AÖ þeim, sem beri harm á sér, skuli ekki granda galdur,

2. ekki heldui- eitur; 3. þar sem kveykt er á honum í húsum, fælir hann

burtu apturgaungur og drauga, 4. ef hús eru reykt meö honum, varnar

hann næmum sóttum; 5. orma á hann aö fæla, og Mohr 4 bætir hinhi

6. viö, að sá, sem hafi á sér agat, sökkvi ekki, þó hann detti í vatn, og

lætur þaö nærri því, sem honum er enn taliö til gildis, aö hann verndi þá,

sem beri hann á sér, við sjávarháska, og þegar reykt er með honum, verji

hann kýr fyrir gjörníngum. þannig er sagt, að ekki séu allar dísirdauðar

enn fyrir Strandamönnum og Isfirðíngum meö trúna á honum. 5 Eggert

hefir og tekiö þaö frara, aö Islendíngar álíti aö svarta agatiö sé svartur
rafur, og Mohr, aö þaö dugi karlmönnum, en hiö hvíta (þaö er gulur

rafur eöa hvítur) dugi kvenní'ólki. Purkeyar-Olafur getur þess um stein

þenna, að hann sé ekki að eins vörn við eitri allskonar, húngri og þorsta,

heldur verði sá, sem hefir hann á sér, glaðvær og góölyndur, hugljúfi hvers

manns og njóti höfðíngja hylli; hann segir aö steinninn ráði honum heilræði,

og auki afl hans. 6 Líklega er það sami steinninn , sem stöku menn hér

og hvar hafa ímyndað sér, að öll sín heppni til sjávar væri undir komin.

Jón bóndi Daníelsson í Vogum, sem. áður er getið, 7 var í miklu áliti, bæöi

hjá Vogamönnum sjálfum og öðrum, sein þar réru á vegum hans, fyrir

kunnáttu sína og þekkíngu á mörgu, og leituðu þeir því tíðum ráða til

hans í vandræöum sínum
,
og eins , ef þeir öfluðu illa. Lagði hann þeim

optast þau ráð sem dugðu. Opt gaf hann þeim steina og annað þesskonar,

en hann bað þá geyma vandlega, og segja eingum frá, að þeir heföu, né

heldur hvaðan þeir væru, og mundu þeir verða varir meðan þeir geymdu

steinana vel. Einn formaður í Vogum var sá, sem jafnan var óheppinn

meö afla; hannleitaði einu sinni í vandræöum sínum til Jóns, og bað hann

kenna sér ráð við þeirri óheppni. Jón sagði honum , að ekki mundi gott

við því aö gjöra, en ráð gæti hann þó kent lionuni. Skyldi maöurinn fara

með austurtrog út í Mölvík undir Vogastapa (liúu er niður undan Gríms-

1. Sjá Feröabók hans, 419. bls.

2. Mohr, 334.-335. bls.

3. Feröabók hans, 422. bls.

4. Feröabók Eggerts, 335. bls.

5. Dr. Maurer Isl. Volkss. 183. bls., eptir séra Birni þorlákssyni.

6. Eptir Dr. Maurers Isl. Volkss., 184. bls.

7. Sjá II, 3. grein, 393.—394. bls. á undan: „Vogadrauguri nnu og 111, l.grein,

426.—427. bls. á undan: „DraumniaÖur og dr aumkona."
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hól, sem áður hefir veriÖ nefndur) og koma meÖ i>að fult af malarsteinum

og færa sér; mundi fcá varla fara svo, aö þar væri ekki í einhver happa-

steinn. Síðan fór maöurinn, sem honum var sagt, og færöi Jóni fult austur-

trogiö. Jón fór aö leita í því, og fann seint þann stein, sem honum

líkaði. Brá hann ýmist á þá túngunni , cöa Þefaði af Þeim, og stundum

hvorfctveggja. Lóksins fann hann einn, er hoiium líkaÖi, Þann stein fékk

hann manninum og sagöi, aö hann skyldi hafa hann jafnan meÖ sér, er

hann réri til fiskjar, og mundi hann l>á varla fara fýluferö, en muna sig

um þaö, aö láta ekki á þessu bera viö nokkurn mann. Eptir tetta brá

svo viö í hvert sinn sem maðurinn réri, að hann hlóð og dró mcð háseta

sínum stanzlausan fisk, hví þeir voru ekki nema tveir á. þegar fcetta

haföi geingið svo um stund, getur formaöurinn ekki aö sér gjört, og segir

háseta sínum frá, hvað Jón Daníelsson hafi gefið sér, og sýnir honum stein-

inn; þar meÖ segir hann frá því, aÖ Jón hafi beðið sig að láta þetta ekki

vitnast, og biður hann fyrir alla lifandi muni, að láta það ekki fara leingra,

en satt hafi karlinn sagt, og fleira viti hann en almenníngur. En eptir

þetta brá svo við, að formaður þessi fékk aldrei bein úr sjó þaÖ sem eptiv

var vertíöarinnar, né upp þaöan, og kendi hann það mælgi sinni, sem Jón

heföi varað sig við.
1

Surtarbrandur er sagt aö eigi við kveisu og verkjum, ef hann er

hitaður og lagður á verkinn. 2 Ef hann er mulinn smátt, ver hann föt fyrir

möl og öðrum skorkvikindum 3 hann ver og undirflogi á fénaði, ef hann er

látinn í fjósveggi eða kvíaveggi á stöðli.
4 Hrafntinnu kalla útlendar

þjóöir „svart agat;
tC um hana er það sagt, aö hún kveyki illdeilur, þar

semhún er í hús borin. þaö er sagt af blóöstemnusteininum, aö hann
stilli vel blóörás, eins og nafn hans bendir á.

5 Alabastur er af marm-
arakyni. Hann gefur sigur og vinsældir, þeim sem hann bera. 6 Tak

segulstein, myl smátt saman viö hrátt deig og messuvín, og baka á

eldi, og gef þeim aÖ éta, sem þú grunar um þjófnaÖ. Ef í honum stendur,

er hann þjófur, cn ekki annars. 7

1. Dr. Maurer heíir j>essa sögu dálítið öSruvísi á 184. bls., eu Páll Eiuarssou á

Meðalfelli sagbi mér hana eptir Jóni sjálfum.

2. Ferðabók Eggerts, 153. bls. og Mohr, 338. bls.

3. Ferðabök Eggerts, 152.—153. bls.

4. Hamrendabók.

5. Dr. Maurers Isl. Volkss., 184. bls.

6. Handrit Sæbjarnar.

7. Hamrendabók.
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4. GREIN.

LOPTSJÓNIR OG TÚNGLSÖGÍJR.

þar sein nú er búið að minnast dýranna, grasanna og steinanna, þýkir

næst aö geta hér hins fáa , sem mér er kunimgt um náttúruviðburði him-

insins og túnglsins. Um í'riðar b o gan n, sem og heitir regnbogi, er

það almenn sögn, að sá, sem geti komizt undir annan endann á honum,

svo að manni sýnist bogaendinn sfanda niður í hvirfil sér, eigi ráð á

hverri ósk, sem hann vili óska sér, á meðan hann stendur undir friðar-

bogafætinum. 1

Stundurn sjást eldshnettir í loptinu svo bjartir, sem leiptur væri, og

svo stórir , sem túngl í fyllíngu. Svona var að minnsta kosti hnöttur sá,

sem Eggert Olafsson sá hér 28. Augiíst 1750. Slíkir hnettir heita víga-

hnettir, og hefir alþýða ætlað, að þeir mundu boða mannfall og styrjöld

í öðrum löndum
,
þégár þeir sæust. þegar slíkar loptsjónir eru aflángar

að lögun og nokkur kyrð á þéim, heita þær vígabrandar, og bykja

boða alt hið sama og vígahnettirnir. 2

Vígabrandur er svo til kominn, aö Vilmundur hét kappi mikill;

hann vann margar orrustur og hólmgaungur, og átti sverð ágæta vopn.

Seinast var hann sigraður, og höggnar af honum hendur og fætur; lét

haim þá bera sig að ánni Tiber, og kastaði í hana eða lét kasta sverði

sínu, því liann unni einguin aö bera það, og mælti svo um, að merki sverðs-

ins sæist á himninum fyrir stórtíðindum. Síöan hefir merki það sézt á

liimni, sem Vígabrandur heitir, en aldrei nema fyrir stórtíðinduni , eins

og Vilmundur mælti fyrir.

I kríngum túngliö er opt hríngur, og heitir hann rosabaugur;
þykir hann vita á storm

,
regn eða snjó og því verra veöur, sein hann er

stærri. Ymsa hluti íieiri ]>ykir mega marka á |>ví, hvernig túngliö snúi

eöa líti út. Ef vaxandi túngi synist snúa álmunum til jarðar, en krypp-

unni upp, er sagt að „túnglið grúfi", ogað einhvór skipskaöinn muni veröa

á því túnglinu ]>ví arna. Ef túngliö er rauölcitt útlits, boöar það styrjöld

og mannfall. þegar túngl fer aö sjást eptir kveykíngu, og aö eins sést

lítil rönd af því, en rnótar þó fyrir allri uingjörö þess, er ]>að kallaö, aö

|>að sé „mánabert,u og veit það á storma og stórviðri.

Hjásólir eöa aukasólir, það eru Ijósdílar í kríngum sólina, eru ekki

sjaldsénar á Suöurlaridi. Ef tvær hjásólir sjást í einu, sín hvoru megin

sólarinnar, önnur á undan sól, en hin á eptir, er það kallaö, aö „sólin sé

í úlfakreppu,' 4 eöa aö „það fari ba^öi á undan og eptir sól," ogerhvort-

1. Dr. Mauror í Isl. Volkss. 185. bls. bcr þetta saniíin viS sögu
?
sein geingur á þýska-

landi „Von dem RegcnbogenscliLisselehen.

2. Sja Fcrðabók Eggerts 770. og 911. bls. Dr.Maurers Isl. Volkss. 89. og 185. bls.
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tveggja oröatiltækiö dregiö af úlfunum Sköll, sem átti aö gleipa sólina

ogHata, sem átti að taka túnglið. 1 Stundum er þetta kallað „gílaferð," og

hjásólin, sem fer á undan sól „gíll." Hann tykir ílls viti með veður, ef

ekki fer einnig á eptír sólu, en sú hjásól erennkölluð úlfur, og er fcaðan

dreginn talshátturinn : „Sjaldan er gíll fyrir góöu, nema úlfur á eptir

renni." — Ef vel er tekið eptir, má sjá, að túnglið líkist mannsandliti

með enni, nefi, augum, munni o. s. fr. og sama er að segja um sólina, t>ó

sest það ekki eins glöggt á henni , i>ví hún er bæöi bjartari og fegri.

En það er andlitsmynd Adams, sem er á túnglinu, en Evu á sólinni.
2

Umtúnglið ser í lagi er fcessi saga. Einu sinni var sauðaþjófur, sem

settist niður á afviknum stað með feitt sauðarlæri (aðrir segja brfngu-

koll) í hendinni, sem hann haföi stolið og ætlaöi aö snæöa það þar í mak-

indum. En túnglið skein skært og bjart, því eingin skýská var á lopti.

þjófurinn ávarpaöi þá túngliö þessum ósvífnisoröum, og rétti um leiö upp

á móti ]>ví hnífinn meÖ ketbita á oddinum:

„Viltu, túngl,

þér á munn
þenna bita feitan?"

þá svaraði honum aptur rödd af himni:

„Viltu, hvinn,

þér á kinn

þenna lykil heitan ?u

I sama bili féll glóandi lykill úr hálopti beint niöur á kinn þjófsins,

og brendi þar á hann brennimark, og bar liann örið eptir æ síöan. Sagan

er alkunn bæöi á Suðurlandi og Norðurlandi, og sagt, að af þessu hafi sá

siöur verið tekinn upp, sem aígeingur var á fyrri öldum, aö brennimerkja

þjófa, en þó var það gjört á ennið, en ekki kinnina. 3 — Fyrsta túngl í

sumri er kallað sumartúngliö eöa sumartúngliö fyrsta. fcegar maður

sér það allrá fyrst á vorin, skal maður gánga þángaö, sem menn eru fyrir,

cn hvorki láta á því bera viö þá, aö maður hafi séö sumartúngliö, né yrða

á neinn að fyrra bragöi, heldur bíöa þess, aö annar ávarpi sig, og setja

á sig, livernig þcim fara orð til sín. þegar hann er svo ávarpaðúr , sem

séð hefir túngliö, er þaö kallað „að svara einum í suinartúnglið; 44 enmikið

þykir úndir því komið, hvernig það er gjört. Sé manni t. d. boðnar góðar

nætur, þá er sá feigur, sem svarað er, og þar fram eptir, eptir því sem í

orðunum liggur. „Varaðu þig, háím er valtur,u sagði vinnukona við stúlku,

hún ætlaöi aö setjast á kistil. þessu var henni svaraö í sumartúnglið, og

um sumarið sagði unnustin henni upp, o. sv« fr. því þykir orðheill mikils varðandi

1. Sjá Snorra-eddu 12. kap. 58. bls.; sbr. Grímiiismál, 39. er.

2. Séra Skúli Gíslasou eptir frásögn Páls Ólafssonar; sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss.

185. bls. y ^M^^^' ^^^^^^ '
'

"

3. þessi sögn er aluienu ; sbr. Dr. Maurers Isl. Volkss. 185. bls.
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í fceim efnum; fcví svo á hverjum aö vegna að sumrinu, sem honum er

svaraö í sumartúngl á vetri eða vorið fyrir.
1

5. GrREEST.

SJÓR.

Um sjóinn ]>ekki eg aö eins þessar sagnir. Fyrst er það jafnsönn

sem almenn sögn, en einkum í brimlendíngum, að ferjár öldur miklar fylgist

jafnan að, hver á eptir annari, og heita þær ólag, en biliö, sem yeröur á

milli heirra, heitir lag. Fyrsta aldan er ávalt mest þeirra þriggja , en

hinar minnL Einginn skyldi hugsa til aö leggja aö landi meö fyrstu ólags-

öldu , eða veröa svo seinn aö taka lagið (nota hléö milli ólaganna) , að

fyrsta ólagsaldan nái honum; ekki tjáir heldur aö leggja aö landi meö

annari ólagsöldu, hví há er enn hin þriðja vís. En þriðju ólagsöldu skal

kappkosta að fylgja, og „róa jþá lífróður", til hess að eiga lagið í hönd á

eptir ; er tá jafnan lífsvon, og að lagiö endist , til aö lenda á og bjarga

skipi. í laginu eru eins 3 bárur, og í óiaginu, en allar minni, og stundum

t>ó 4; heitir t>á fjórða báran aukabára. Stundum veröur ekki lag eða hlé

milli ólaga í lánga tíma, svo að 24, 18, 12 eöa 6 óíagsöldur fylgjast aö.
2

það er önnur sögn, að tegar eitt skip hefir farizt í lendíngu, hvort sem

l>að hefir hitt ólag, eöa því hefir borizt á af öðrum orsökum, þá komi kyrð

á sjóinn stundarkorn á eptir3 ogheitir súkyrð dauðalag, svo þeim lendist

vel, sem þá leggja að laudi á eptir, þegar sjórinn hafi feingið sitt ; er það

kallað að lenda á dauöalagi þeirra, sem drukknaÖ hafa. þá eru og nefndir

násjóir; sjást þeir stundum, þegar á sjó cr verið
,

og hykja œfinlega

boða skipreika, Násjóir eru annaðhvort 3, G eða 9; falla þeir hver á fætur

öðrum, og eru auðþektir á litnum, því ýmist eru þau rauðleitari (fyrir

vestan), eða blárri (fyrir austan), en sjór cr vanalega. Náöldur eru

enn kallaöar; sagt er, aö þær séu tvær í senn
,
og falli önnur frá landi,

en önnur aö, og þegar þær mætast, veröur dynkur mikill, og heitir það

náskellur. l^að boðar og skipreika. l^á cr nefnt náhljóð í sjó, og er

1. Almenn sögn. Auk fessa, sem nú heíir veriÖ sagt um túngliö, hafa menn tekiÖ

mikiö mark á aldri f»ess , þaÖ er aö skilja um lán og lánglífi ^css barns, sem fæöist,

pegar túngl cr svo og svo margra nátta, um líf og clauöa feirra, sem sjúkir vcröa,

um blóötökur, fyrirtæki og framkvæmdir , sem alt mun vera hcgiljur úr útlendum lækn-

íngabókum, og til merkis um Jjaö, aÖ trú á túnglaldri sc svo undirkomi u , tel eg jiaÖ, aö

Hamrenda-bók heiir fyrir yíirskript yflr þeifíl kaíia : D e 1 u n æ p r o p r i e t a t i b u s.

Alt hiö sama er aö segja um „MerkjakvcriÖ", sem svo er kallaö, og sem tiltokur lán og

líf hvers manns eptir i>yí, undir hvaöa merki í dýrareiminni maöur er fæddur,

2. Olavii Keise, 19. bls. um Skálavik í Isaíjaröarsýslu.
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það alt annað , en lieyrist í kirkjugörðum. 1 Vestfirðíngar segja , að i>að

fylgi násjónum, og er t>að veinhljóð f sjónum, áþekt dauðaveini deyandi

nianns. Náhljóð heyrist opt á landi, og boðar manna drukknun, eins og

hitt, sem áður er talið.

6. GREIN.

ÖRNEFNASÖGrUR.

Mjög opt fara sögur af ymsum örneíhum ; en fjarri fer fcví þó, að þær

heyri allar undir náttúrusögur. Slíkar sögur heyra því aö eins undir náttíiru-

sogurnar, að þær lýsi einhverjum sérstökum eiginlegleikum ðrnefnanna,

og samkvæmt þessu skal tilgreina her nokkrar örnefnasögur , þar sem tó

öðrum er fcegar skipað, og verður skipað annarstaðar til sætis. 2

Á Hofi á Kjalarnesi er æfagamall dómstaður og blótstaður. þar er

brunnur einn, sem aldrei er byrgöur, og sem ekki má heldur byrgja. Su

er sögn um brunn þenna, að á meðan hann sé opinn, varist hvert barn

brunninn, og jafnvel úngbörnin snúi frá honum og kræki lángar leiöir út

fyrir hann. En ef brunnurinn er byrgður, sé l?ess víst aö vænta að eitt-

hvert barn detti í hann, og drukkni. Mörg dæmi þykjast menn vita til

tessa.
3

Efsti tindur á Hornbjargi á Ströndum heitir Kálf atindur, og éf

nafnið svo tilkomið, að frændur tveir bjuggu á Horni, næsta bæ við Horn-

björg. Var annar páfatrúarmaður, en hinn hafði tekið Lútérstrú, og þrættust

mjög um fcað, hvor trúin væri betri; t>ví hvor hélt meö sinni trú. Kom
teim svo að lokum ásamt um, að Þeir skyldu reyna krapt trúar sinnar.

þéir frændur áttu báðir alikálfa, og meö þá fóru þéir uppá efstu gnýpu

bjargsins, og beiddust þar fyrir. Sá sem hafði Lúterstrú, beiddi guð þrí-

einan aö bjarga kálfi sínum, og hinn beiddi Maríu mey og alla helga

menn aö varðveita kálfiim sinn. Var svo kálfunum báðum hrimdið ofan

fyrir bjargið. En þegar að var komið , var kálfur l>ess , sem Lúterstrú

hafói, lifandi og var að leika sér í fjörunni, en hinn var hörfinn, svo ekki

sást eptir af honum nema blóðslettur einar. Játaði l>á páfatrúarmaðurinn,

aö Lúterstrú væri betri, og snerist til hennar. Síöan heitir þar Kálfatindur,

sem kálfunum var hrundiö fram af

.

4 Sú sögn er um B æ a r b j a r g á

Lánganesi, að þó menn eða skepnur fari þar fram af, verði þeim ekkert

meint við, enda er sagt, að Guömundur biskup góði hafi vígt bjargið. 5

1. Sjá 226. og 228. bls. á uiulan. •

2. Sját. d. III. tlokks aöra grein á undau (iuuau udi ummælin) g Vl.flokk á eptir.

3. Eptir Dr. Maurers Isl. Volkss. 18G. bls.

4. Eptir handriti söra Sveinbjarnar Eyólfssouar í Árnesi á StrOndum.

5. Bptir Feröabók Olavii 431.—2. bls.
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Einn af hverunum hjá Reykhólum á Reykjancsi heitir Gullh ver. En
svo er sagt aö naíhið sé tilkomiö, oö heima á Reykhólum, sem er býsnakipp

frá hvernum, hafi einu sinni týnzt gullhríngur, og hafi hann fundizt aptur í

hver þessum; er það l>ví trú manna, að samrennsli sé undan bænuin

neðanjarðar og í hverinn, og sé fcar í einu aí* bæarhúsunum auga upp úr

t»essum undirgángi. Upp úr þessu auga er sagt að leggi undarmikin yl,

og í einn stað í bæarhúsunum á Reykhólum sækja hundar og kettir mjög,

af því þar sé heitara en annarstaöar. Annar liver hjá Reykliólum heitír

Þjófahver. Sú sögn er um hann, að einu sinni hafi l>jófur ætlaö aö

sjóöa í hvernum sauð, sem hann hafði stolið, en aö hverinn hafi sólgiö

hann i sig með sauðnum og öllu saman. 1

Skrifla. í Reykholti í Borgarfirði er hver sá, sem Skrifla heitir.

Hún á fyrrum að hafá verið fram í Geitlandi, og sýna menn þar enn

hveragrjótiö, og lækarfarveginn. Fltitti Skrifia sig úr Geitlandinu, skömmu

áður en hraunið brann, sem þar er, og hvíldi sig í Aslaugum í Hálsasveit.

þaöan flutti hún sig að Reykholti, þár sem nú er hún. — pað er náttúra

Skriflu, aö hún gýs ákafar, en hún er vön, þegar ókunnugir menn eru af

forvitni aö skoöa hana, og er henni þá mjög gjarnt til að Þeyta á t>á log-

heitum vatnsgusum, þó þeir standi ekki allnærri henni. Skrifla þolir einga

hnýsni eða forvitni um sína hagi. 2

Draugahver. Hjá Grafarbakka í Hrunamannahrepp eru margir

hverir. Skamt baðan er bær, sem heitir Reykjadalur; þ^ar bjó kona fjöl-

kunnug. Hún öfundaði konuna á Grafarbakka af hverunum, sem spöruðu

henni eldiviö. Vakti hún svo upp draug, og skipaöi honum að sækja einn

góðan hver fram að Grafarbakka, og koma meö hann upp aö Reykjadal.

Draugurinn fór, tók upp einn hverinn og bar hann í höndum ser, eins og

strokk. En þegar hann var kominn nokkuö á leiö, dagaöi hann uppi
;

slcpti

hann bá hvernum, og er hann síðan nokkuö lángt frá hinum hvcrunum,

og heitir Draugahver. 3

v r

A ymsum stöðum á Islandi eru kallaðar „tvíbytnar;" það eru vötn,

sem sagt er aö hafi samrennsli undir jöröinni , en svo djúp , að einginn

finnur botn í. þannig eru kvarnir tvær í þorskafiröi, sem kallaðar eru

Kóngavakir. 4 þorskafjöröur þessi sé svo grunnur, aö maöur geti riöið

yfir hann um fjöru; er sagt að þessar vakir seu ómælandi djúpar, og

liafi menn re.nt í ]>ær 120 faöma lauhgu færi, meö sökku á, aörir segja

heilli færatunnu, og ekki náö til botns. Ekki leggur heldur sjóinu á

þessum stað, eins og nafnið bendir einnig á, eöa mjög seint og sjaldan.

1. Eptir Dr. Maurers Isl. Yolkss. 18C— 187. Lls.

2. Sera Magnús Grímsson eptír sögn Reykdælíuga í Borgarfiroi.

3. Eptir sögii Jóhaims prófasts Bricms í Ilruna.

4. Dr. Maurers Isl. Volkss. 187. bls.
;

j>ar eru pær kallabar öoru nafhi „Kólúngavakir.'
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Frá i>essum vökiim í þorskafirði er sagt að se samrennsli viö ísafjörö,

og t>ví se jafnliátt í sjónum á báöum stöðúnum, bæöi meö aöfalli og ntfalli.

Til merkis um samgaungur fjaröanna er þáð sagt, aÖ einu siimi haíi stór-
r

flyöra , sem komiö háfi á aungul í IsafirÖi , en rifið sig af aptur, komiö í

Ijós á þessum staö i þorskafiröi meö aunglinum í ser. — Nálægt Víöivöllum í

Blöndubliö í SkagafirÖi, er pittur einn, í mýri ]>ar út á klöpptíniim ; hann

heitir Ráöskonupollur. Sagt er , aö ráöskonan frá Yíöivöllum hafi

dottið í hann og hafi hún síöar fundizt rekin út á Borgarsandi á Reykja-

strönd, og samrennsli neöanjaröar hafi boriö hana þángaÖ. 1

A einn rennur saman viö Selá í SuÖurmttlasýslu , hún kemur frá Lóns-

heiöi, sem sMlur Lónið og Álptaíjöröinn, og heitir Heiöará; um hana er

haö í frásöguv fært, að fæstar drepsóttir, sem um latidið gánga, hvovt sem

þær koma aö noröan eöa sunnan, liaíi kpmizt yíir haná
,

og er hún l>ó

ekki nema 3 mílur á leingd.
2

Tjörnin í II róarsskörðum. Hróarsskörö heita noröan í Hafnar-

fjalli í Ðorgarfjáröársýslu. Imr er tjörn, sem sagt er að fylgi sú náttúra,

að þ'egar kastaö se ofan í hana stéini, t>á komi hann aptur á land upp úr

tjörmnni. Kasti maöur í annaö simi stéini í tjörnina, kemur hann upp

áptíir og í [>ann, sem kastaöi, og nieiðir hann. En kasti maöur steininum

í tjövnina í þriöja sinn, kémur hann eim upp aptur og dvepur þann, sem

svo þrálátur er aö kasta. 3

Margir stóvfossar vestast í Dalasýslu og í Barðastvandavsýslu í nánd

við Gilsfjövö eru kallaöir G u 1 1 f o s s ar
,

4 og víðar annavstaöar t. d. bjá Kleif-

um í Bárðardal , eins í Hvítá á Suöuvlandi. Tildvögin til þessava nafna

eru án efa efnhyerjar fornar sögur um fólgiö fe undiv íbssuni hessum, l>ví

alt aö einu hafa söguv farið af því, aö fé hafi veviö fólgiö hév á landi í

stóvám og einkum í fossuni, eins og Niflúnga anöuv á að veva fólginn í

Rín, cptiv fovnuin sögmn..5

Ekki evu óvíöa á íslandi þeir staðir, sem mikil tvú hefir veriö á, aö

ekki mætti fava svo fvam hjá, aö maðuv heföi |>ar ekki nokkra viðdvöl

annaöhvort til að biöjast iyrir, eða til aö gveiöa þar eitthvaö af liendi, og

mun hvovtveggja veva í þyí skyni , að mauni farnist vel, eins og beinlínis

ev tekiö fvam um suma þeirra. Aöur cr l>ess getið, aö einginn faíi svo

um Njarðvíkurskriöur í Múlasýslu, aö hann lesi ]>ar ekki faðirvor

fvamfallandi , f og eins um bænagjörö l>eirra viö Gvendaraltari , sem fara

1. Eptir hanöntí sera Jóns Norbmanns.

2. FcrÖabók Olavii 407. bls.

3. Epiir sögn sora Jóns Jakobssonar í Ásum.

4. Á Skarbsströnd og Saurbío er Gulltbss i Skarðá&j Búbatdalsá, Fagradalsá, og á

Kleifum í Gilsíirfti (stór og- fallegur) og enn víöar.

5. Eptir Ðr. Maurers lsl. Volkss. 187. bls.

6. Sjá I. fiokks 2. grein „Naddi," 139—140. bls. á undan.
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upp og ofan af Drángey. 1 Hinn þriöji staður, sem þessi bænakvöö

liggur á vegfarendum , er Úlfsey í Búlandsnesseyum. Á þeirri ey

er fornmanns hau&ur, sem líklega hefir heitað Úlfur. Einginn maður

má þar svo fæti á land stíga, að hann sýngi ekki eitt vess viö

hauginn, gjöri fear bæn sína, eöa leggi einn stein í Úlfshaug. 2
fcað er

víst aö á tveimur hinum fyrst nefndu stöðum þykir svo mikil lífshætta aö

fara, að ekki yeiti af, þó maður sé vel undirbúinn , livað scm aö höndum

kann að bera. En þesskonar getur ekki veriö orsökin til þess, þar sem

torfærulaus og greiður vegur liggur á þuru landi, og þó er vegfarendum

þar eingu síöur skyld, aö greiða nokkuð af hendi, ef þeim á vel að farnast,

en að gjöra bæn sína á fyrnefndum stöðum. Sumstaðar er þetta gjört,

þegar maður fer í fyrsta sinni einhvern vcg, en sumstaðar í hvert sinn

sem sami vegur er farinn. Nálega er í öllum slíkum stööum annaðhvort

steinahrúgur, sem líklega hafa myndazt af þessum greiöslum, og er sumt

af þeim kölluö dys , eöa þá stórir steinar , með svo mörgum smásteinum

uppá, sem á þeim tollir. Tveir steinar þessleiðis eru fyrir norðan, og

heitir hvor um sig „Greiöi 11

,

3 af því þeir sem um veginn fara eiga að

leggja 3 steina hvor upp á þá, og alt eins er með dysirnar, t. d. Illþurk-

udys á Skarðströnd, eöa steinahrúgurnar, að hvor maður skal leggja í þær

þrjá steina af hestbaki. Eins má greiða annað en steina til sumra þessara

staöa að minnsta kosti, t. d. skó, eöa skóbót, vetlíug eða sokkaband, tág

eða hríslukvist, en þó nægir ef steinar eru greiddir allstaðar, sem eg veit

til nema í íleppsdal, þar skal greiða i skileyrL

Áður er getið um Úlfshaug, og að þángað skuli greiða einn steinl

Djáknadys er annar staðurinn, það er í Hamarsfiröi, skamt fyrir innan

Háls ; ]>ar hittust einu sinni prestur og djákni. þeir börðust þár og drápu

hvor annan. Voru þeir dysjaðir þar, sem þeir fundust og heitir það

Djáknadys. Hver, sem í fyrsta sinni ríður hjá dysinni, skal kasta í hana

þremur stcinum, annars vill honum eittlivcrt slys tiL
4

Fjölskylduholt* hcitir hæiS ein cða hryggur á miðri þorskafjarð-

arliciði, en sú hciði cr milli þorskafjarðar að sunnan og ísafjarðar, eða Lánga-

dals , aÖ norðan
,
og er aö leingd hátt á aðra þíngmannaleið ffiilli bygða.

þetta svo nefnda Pjölskylduholt er á miðri heiðinni, og skiptir þar vötnum

í suður og norður; holtið er breitt og flatt, en það, sem því er til ein-

kennis, er ótölulegur vörðugrúi, sem viöbrugðið er, og kallað eitt af því,

1. Sjá I. flokks 3. grein, 145. bls. á undan.

2. Sbr. Ferbabók Olavii 4GG. bls.

3. Annar þeirra er á Hrafnadal lijá Spákonufcllsborg, á veginum út á Skagaheibi,

en hinn fram á fjöllum subur af SkagafjarÖadölum.

4. Eptir sögusögn á ferÖ 1847. M. Gr.

5. Eptir handriti Matthiasar Jóchumssonar skólapilts.
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sem ekki megi kunna tölu á. 1 En svo er vörðugrúi þessi undirkominn,

að þaö hefir frá alda ööli verið skyldi allra ferðainanna , er farið hafa hið

fyrsta sinn heiði þessa, að auka töluna nieð nýrri vörðu, eða þá að minnsta

kosti, að setja tvo eða þrjá steina saman á holtinu.
9 9

I fjöllunum austan við Reykjadal í Olafsfirði, ætla sumir í Fljótum og

Olafsfirði að sé dalverpi, er heiti Ileppsdalur, á hann að vera alsettur

klettum í kríng, en ein gjá sem ofan megi komast. Fyrmeir var það trú

manna, að mikið af því afréttafé, sem vantaði á haustin færi í þenna dal

og geingi þar sjálfala, og höfðu menn sögur um, að einhver hefði farið

þángaö. og komiö aptur meö ósköp af fé. það sögðu menn og, að einginn

gæti upp úr dalnum komizt, nema því að eins, að hann skildi þar eptir

ílepp úr skó sínum. 2

Víöa eru stórir hellar hér á landi, og eru sögur til um það, að þeir

sé miklu stærri, en menn viti nú til eöa hafikunnað. Einn er í Síðuhól
hjá Breiðabólstað í Vesturhópi, og er sagt að hellirinn sé svo lángur, að

hann nái út á Vatnsnestá. Sagt er, aö maður nokkur, sem var eltur af

óvin sínum, hafi fiúið inn í hellinn, og komið út úr honum aptur á fyr-

nefndum stað.
;* Viölíka saga er um helli einn á Hellum áLandi, og er

nú hafður bæöi fyrir fjós og heygarö, og sé þaö hvorttveggja að vera af-

hellar í hellismynninu, þar sem heygarðshellirinn byrjar; sagt er að þessi

hellir liggi vestan undir öllu Skarðsfjalli
,

og út fyrir þjórsá, og kunna

menn þá sögu um, aö einu sinni hafi alikálfur, sem gekk í heyhellinum á

Hellum, sloppið um í aðalhellirinn. En íjósamaöurinn varð var við þetta

og elti hann lánga leið , að því sem hann ímyndaði sér , til útnorðurs,

þángað til hann heyrði ógurlegan vatnsnið yfir höföi sér. þar skildi með

kálfinum og honum, því kálfurinn hélt áfram, en maðurinn þoröi ekki

leingra, og sneri þar aptur, og ætlaði að það mundi hafa verið þjórsá

eptir vegaleingdinni, sem hann heíöi heyrt belja yfir höfði sér. En kálfur-

inn kom nokkru seinna fram á Stóranúpi í Eystrahrepp. 4

Lángstærstur allra hella á Islandi er þó Surtshellir, eptirþví, sem

sögur haia fariö af, og Eggert Olafsson hefir getið þess, að sér hefði

mælst hann 839 faðmar á leingd/' Almenn sögn er það, að annarendinn

á honum sé á Lánganesi norðast og austast á Islandi. En Dr. Maurer

hefir heyrt, að enn væru tveir armar aðrir á helli þessum, og lægi annar

þeirra út á Reykjanesi, útsuðurhorni landsins, en hinn norður og vestur

9

1. Alnienn sögn er j»a6 nyrÓra aÖ þrent 'se óteljandi á Islandi : eyar og sker á

Breiöafiröi, vötnin á Tvídœgru, og liólamir í Vatnsdalshólum.

2. Eptir handriti sera Jóns Norömanns 1848.

3. Dr. Maurers Isl. Volkss. 188. bls.

4. Eptir sögu Landnianna.

5. Feröabók hans 252. bls.

I. 43
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á Horai, nyröst á landinu. 1 Sagt er og, að einu sinni hafi líflaus saka-

niaöur foröaö lifinu meö því aö flýa í Surtshélli úndan fjandmönnum sínum,

sem eltu hann, og hafi hann hlaupiö jafnt og þétt nótt og nýtan dag, og

komiö loksins fram austur á Láíiganesi ; voru t>á skór hans fullir af sandi,

en þegar að var gætt, var þetta gíillöandur. Sagöist maðurinn leingi

nokkuö hafa vaöiö í þúngum sandi upp fyrir ökla likast eins og í ægisandi

á sjávarströnd. 2

1. Tsl. Volkss. 188. bls.

2. Séra Magnús Grimsson eptir sögu BorgfinMnga.

#

PrentaÖ hjá C. R. Schurich í Mttnchen
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